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RESUMO

Introdução: A Diabetes é caracterizada por hiperglicemia associada ao estresse oxidativo, 
que por sua vez, estão relacionadas às complicações micro e macro vascular em longo prazo. 
Tem sido discutida a atribuição da hiperglicemia pontual como agente de estresse oxidativo, 
dano celular e tecidual. Objetivos: Avaliar o dano ao DNA de leucócitos de pacientes com 
Diabetes mellitus tipo 2, antes e 30 minutos após hiperglicemia provocada pela dieta-prova, e 
avaliar a capacidade antioxidante em jejum. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo 
analítico transversal aprovado pelo Comitê de Ética, número CAAE: 49306015.2.0000.5243 
em que foram selecionados 30 pacientes com Diabetes mellitus tipo 2, maiores de 18 anos e 
de ambos os sexos acompanhados no ambulatório de diabetes do Hospital Universitário 
Antônio Pedro, UFF. Foram considerados como controles 20 voluntários saudáveis ao grupo 
experimental, sem Diabetes ou exposição a potenciais agentes mutagênicos. Nestes pacientes 
e voluntários saudáveis foram realizado ensaio cometa, que estima a degradação nuclear, com 
amostras colhidas no pós-prandial com dieta-prova (sangue colhido nos tempos T0: 0 e T1:30 
minutos). Resultados laboratoriais que caracterizam a Diabetes, como a hemoglobina glicada 
e glicemia foram analisados. Análise colorimétrica foi efetuada através de kit comercial para 
dosagem da capacidade antioxidante. Os resultados do ensaio cometa foram expressos em 
U.A.T. = (M0 x 0) + (M1 x 1) + (M2 x 2) + (M3 x 3). Resultados: Foram recrutados 30 
pacientes diabéticos com média de idade de 62,5 anos e média de diagnóstico de Diabetes por 
volta de 20 anos. No ensaio cometa (U.A.T.) os pacientes diabéticos apresentaram mais dano 
ao DNA (UAT 11,9±3,1) quando comparados com controle saudável (UAT 1,05±0,3) no 
tempo 1, com diferença estatística (p= 0,01). Os voluntários diabéticos apresentaram mais 
dano ao DNA no tempo 1 (UAT 11,9±3,1) quando comparados com o tempo 0 (UAT 5,5±1,4)
(p= 0,0243). O dano observado no T1 foi predominantemente do grau 1 (p=0,002). Os 
pacientes diabéticos (CAT 431,3±19,03) apresentaram concentração mais elevada de 
capacidade antioxidante total com relação aos controles (CAT 367,7±12,92) (p=0,01). As 
U.A.T. tiveram uma correlação positiva com a hemoglobina glicada (0,001). A capacidade 
antioxidante total apresentou correlação positiva com a glicemia (p=0,01) e hemoglobina 
glicada (0,0475). Conclusão: A hiperglicemia pontual influencia no aumento do dano ao 
DNA e capacidade antioxidante total em pacientes diabéticos.

Palavras-chaves: Diabetes mellitus tipo 2; Hiperglicemia; Estresse oxidativo; Dano ao DNA
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ABSTRACT

Introduction: Diabetes is characterized by hyperglycemia associated with oxidative stress is 
related to long-term micro and macrovascular complications. The attribution of punctual 
hyperglycemia as an agent of oxidative stress, cell and tissue damage has been discussed. 
Objectives: To evaluate the DNA damage of leukocytes from patients with type 2 Diabetes 
mellitus, before and 30 minutes after hyperglycemia caused by the test diet, and to evaluate
the fasting antioxidant capacity. Methodology: This is a prospective cross-sectional analytical 
study approved by the Ethics Committee, CAAE number: 49306015.2.0000.5243 in which 30 
patients with type 2 diabetes mellitus, over 18 years old and of both genders followed at the 
diabetes outpatient clinic were selected of Antônio Pedro University Hospital, UFF. Twenty 
healthy volunteers without diabetes or exposure to potential mutagenic agents, were 
considered as controls. In these patients and healthy volunteers, a comet assay was performed, 
which estimates nuclear degradation, with samples collected in the postprandial period with a 
test diet (blood collected at times T0: 0 and T1:30 minutes). Laboratory results that 
characterize Diabetes, such as glycated hemoglobin and blood glucose were analyzed. 
Colorimetric analysis was performed using a commercial kit to measure the antioxidant 
capacity. The comet assay results were expressed as U.A.T. = (M0 x 0) + (M1 x 1) + (M2 x 2) 
+ (M3 x 3). Results: We recruited 30 diabetic patients with a average age of 62.5 years and a 
average diagnosis of diabetes around 20 years. In the comet assay (U.A.T.) diabetic patients 
had more DNA damage (UAT 11,9±3,1) when compared to healthy control (UAT 1,05±0,3)
at time 1, with a statistical difference (p=0.01). Diabetic volunteers had more DNA damage at 
time 1 (UAT 11,9±3,1) compared to time 0 (0.0243). The damage observed at T1 was 
predominantly grade 1 (UAT 5,5±1,4) (p=0.002). Diabetic patients (CAT 431,3±19,03) had a 
higher concentration of total antioxidant capacity compared to controls (CAT 367,7±12,92)
(p=0.01). U.A.T. had a positive correlation with glycated hemoglobin (0.001). The total 
antioxidant capacity was positively correlated with blood glucose (p=0.01) and glycated 
hemoglobin (0.0475). Conclusion: Point hyperglycemia influences the increase in DNA 
damage and total antioxidant capacity in diabetic patients.

Keywords: Diabetes mellitus type 2; Hyperglycemia; Oxidative stress; DNA damage



10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.Principais vias biosintéticas da glicose ......................................................................24

Figura 2.Vias metabólicas da glicose .......................................................................................26

Figura 3.Estimativas do crescimento na prevalência mundial de diabetes mellitus.................34

Figura 4.Via dos polióis ...........................................................................................................43

Figura 5.Aumento da produção das AGES e suas consequências patológicas ........................44

Figura 6.Fontes de Diacilglicerol .............................................................................................45

Figura 7.Anormalidades estruturais e funcionais decorrentes da ativação da via DAG-PKC 

hiperglicemia induzida. ............................................................................................................46

Figura 8.Via unificada de dano.................................................................................................47

Figura 9.Disposição das coletas de sangue...............................................................................51

Figura 10.Classificação visual do dano de DNA demonstrado no ensaio cometa pelo controle 

positivo induzidos por MMS ....................................................................................................54

Figura 11.Índice de dano no DNA nos tempos 0 e 1 dos grupos com e sem diabetes mellitus60

Figura 12.Índice de dano individualizado dos pacientes diabéticos e controles no tempo 0 e 

tempo 1. ....................................................................................................................................61

Figura 13.Classes de nucleóides no tempo em jejum e pós dieta-prova ..................................62

Figura 14.Correlação entre o índice de dano do ensaio cometa e os parâmetros glicêmicos...63

Figura 15.Concentração da capacidade antioxidante total dos voluntários diabéticos e 

controles ...................................................................................................................................64

Figura 16.Correlação da capacidade antioxidante total com o perfil glicêmico. .....................64

Figura 17.Correlação entre o índice de dano e capacidade antioxidante total .........................65



11

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.Localização dos transportadores de glicose em células e tecidos ............................23

Quadro 2. Classificação etiológica da Diabetes mellitus .........................................................30

Quadro 3.Critérios para diagnostico laboratorial de diabetes mellitus.....................................32

Quadro 4.Complicações de pacientes diabéticos......................................................................36

Quadro 5.Espécies reativas de oxigênio ...................................................................................40

Quadro 6.As propriedades das espécies reativas de oxigênio ..................................................41



12

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.Relação dos 10 países com maior prevalência com diabetes na faixa dos 20 a 79 

anos. Intervalo de confiança de 95%, em 2015. .......................................................................35

Tabela 2.Dados demográficos dos pacientes diabéticos e controles recrutados no Hospital 

Antônio Pedro no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2020. .........................................58

Tabela 3.Parâmetros glicêmicos dos pacientes diabéticos e controles. ....................................59



13

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 17

2 REVISÃO LITERÁRIA 22

2.1 METABOLISMO DA GLICOSE 22

2.1.1 Vias metabólicas 25

2.2 HORMÔNIO INSULINA 27

2.3 RESISTÊNCIA A INSULINA 28

2.4 DIABETES MELLITUS 29

2.5 CLASSIFICAÇÃO DA DIABETES MELLITUS 29

2.5.1 Diabetes mellitus do tipo 1 30

2.5.2 Diabetes mellitus do tipo 2 31

2.6 DIAGNÓSTICO 32

2.6.1 Dosagens de glicose plasmática para diagnóstico de diabetes mellitus 32

2.6.2 Hemoglobina glicada 33

2.7 PROPORÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS DA DIABETES MELLITUS TIPO 2 33

2.8 HIPERGLICEMIA NO DIABETES MELLITUS 35

2.8.1 Efeitos da hiperglicemia crônica 35

2.8.2 Hiperglicemia pontual, hiperglicemia pós-prandial 39

2.9 HIPERGLICEMIA E ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 40

2.10 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO E DANO AO DNA 47

3 OBJETIVOS 49

3.1 OBJETIVO GERAL 49

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 49

4 MATERIAL E MÉTODOS 49

4.1 AMOSTRAGEM E DESENHO DE ESTUDO 49

4.2 LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇAO DO ESTUDO 51

4.3 TESTES LABORATORIAIS 51

4.3.1 Ensaio cometa 51

4.3.2 Capacidade Antioxidante Total 54

4.3.3 Cálculo do índice de massa corporal 55



14
 

4.3.4 Dosagens bioquímicas       55 

4.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS        56 

5 RESULTADOS         57 

6 DISCUSSÃO          65 

7 CONCLUSÃO         76 

REFERÊNCIAS          77 

  ANEXO I  Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFF 84 

 APÊNDICES           86 

 

 

  



15
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DAG Diacilglicerol

DCV Doenças cardiovasculares

DHA-3-P Dihidroxiacetona-3-fosfato

DM Diabetes mellitus

DM1 Diabetes do tipo 1

DM2 Diabetes do tipo 2

EROS Espécies reativas de oxigênio
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GFAT Glucosamina-frutose amidotransferase
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GTP Trifosfato de guanosina  
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PARP ADP-ribose polimerase

PKC Proteína C quinase
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SDH Sorbitol desidrogenase

SGLTs Sodium-glucose linked transporter

TEAC Trolox Equivalent Antioxidant Capacity
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TNF-
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1 INTRODUÇÃO 

A Diabetes mellitus (DM) é uma das grandes epidemias mundiais do século XXI, 

representando uma preocupação de saúde pública tanto em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento como o Brasil. Segundo dados de 2019 da Federação Internacional de 

Diabetes a doença acomete cerca de 463 milhões de indivíduos pelo mundo. A estimativa da 

doença na América central e do sul é que atinja cerca de 31,6 milhões de indivíduos até 

2030.A projeção mundial até 2045 é que a doença atinja cerca de 700 milhões de indivíduos. 

(INTERNACIONAL DIABETES FEDERATION, 2019) No Brasil 8,9% da população é 

diagnosticada com Diabetes. Dados da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde de 2016 mostraram 

um aumento de 61,8% no número de brasileiros com Diabetes entre 2006 e 2016. Dentre os 

Estados brasileiros, o Rio de Janeiro tem a maior prevalência de diagnóstico médico de 

Diabetes no país (10,4%), seguido de Natal e Belo Horizonte, ambos com mesmo índice 

(10,1%). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 

que a glicemia elevada seja o terceiro fator, em relevância, da morte prematura, atrás apenas 

por pressão arterial elevada e tabagismo. (SBD, 2019) Esses dados revelam a necessidade de 

estratégias a nível de saúde pública para controle da doença e ampliação do conhecimento 

sobre a sua progressão. 

A DM representa ser um fator de risco na atual pandemia de SARS-CoV-2. Estima-se 

que 3 a 21% de indivíduos com COVID-19 (doença causada pelo coronavírus) sejam 

diabéticos. Comorbidades como diabetes, hipertensão (HAS), doenças cardiovasculares e 

doença pulmonar obstrutiva crônica estão relacionadas com desfecho adverso como doença 

grave, hospitalização e mortalidade. (GUO et al., 2020; WANG et al., 2020) Tem sido 

discutido o papel da hiperglicemia no desfecho clínico dos pacientes diabéticos com 

COVID19. (SARDU et al., 2020; SINGH; SINGH, 2020; ZHU et al., 2020) Um estudo 

multicêntrico com 7.737 indivíduos na província de Hubei na China, onde 952 indivíduos 

eram diabéticos observaram uma relação entre controle glicêmico e desfecho alta e óbito. Os 

pacientes que apresentaram bom controle glicêmico (glicemia entre 3,9 a 10,0 mmol/L) 

sobreviveram mais do que o grupo que apresentou descontrole glicêmico (glicemia superior a 

10 mmol/L). (ZHU et al., 2020) 

A Diabetes compreende diversas desordens metabólicas caracterizadas pela 

hiperglicemia persistente, que por sua vez, resulta de defeitos na secreção e/ou ação da 
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in

relacionada com o controle da homeostase de glicose em diversos níveis, desde a redução da 

produção hepática de glicose (diminuição da gliconeogênese e glicogenólise), ao aumento da 

captação periférica de glicose, essencialmente no tecido muscular e adiposo. Além disso, está 

envolvida com o estímulo da lipogênese no fígado e células adiposas, redução da lipólise, 

aumento da síntese proteica e diminuição na sua degradação. (CARVALHEIRA; ZECCHIN; 

SAAD, 2002; XAVIER, 2008). A doença Diabetes se manifesta em duas formas mais 

comuns: Diabetes tipo 1 que compreende 5%-10% dos casos de Diabetes, e possui um caráter 

pancreáticas ocasionando 

deficiência na produção da insulina. Esta doença tende a ser diagnosticada precocemente na 

infância e adolescência, e ocasionalmente em jovens adultos. (SILVA; MORY; DAVINI, 

2008; SBD, 2019) A Diabetes tipo 2 tem maior prevalência chegando aos 90%-95% e possui 

etiologia complexa, de caráter poligênico com forte herança familiar e contribuição 

expressiva de fatores ambientais. Geralmente acomete os indivíduos a partir da quarta década 

de vida, embora, tenha sido crescente o diagnóstico em crianças e adolescentes. O aumento da 

prevalência do Diabetes tipo 2 está associado às taxas elevadas de obesidade, maior 

frequência de estilo de vida sedentário, crescimento e envelhecimento populacional e aumento 

da sobrevida dos indivíduos diabéticos. (SILVA; MORY; DAVINI, 2008; GENUTH; 

PALMER; NATHAN, 2015; SBD, 2019) 

A hiperglicemia crônica no Diabetes está desenvolvimento de danos, disfunção e 

insuficiência em longo prazo de diferentes órgãos incluindo retina, rins, sistema nervoso, 

coração e vasos sanguíneos. (ALAM et al., 2014; ADA, 2019; SBD, 2019) O estresse 

oxidativo induzido pela hiperglicemia crônica parece demonstrar papel fundamental no 

desenvolvimento dessas desordens e progressão das comorbidades associadas. (REIS et al., 

2008; ZHANG et al., 2020) 

O estresse oxidativo é marcado por um desequilíbrio entre a produção de espécies 

reativas, principalmente de oxigênio (EROS), e o aporte antioxidante endógeno, e seu papel 

tem sido amplamente discutido na progressão das complicações cardiovasculares associadas a 

Diabetes. EROS é um termo coletivo para átomos, íons ou moléculas que apresentam um 

elétron não pareado na sua órbita externa (camada de valência), que geralmente são formadas 

após a redução incompleta do oxigênio, como ânion superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e o radical hidroxila (OH-). Estas por sua vez, apresentam grande instabilidade e 

elevada reatividade com substâncias químicas inorgânicas ou orgânicas como classes de 
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biomoléculas como lipídios, proteínas DNA (ácido desoxirribonucleico) e RNA, (ácido 

ribonucleico) comportando-se como receptoras (oxidantes) ou doadores (redutores). 

 

As EROS são produzidas normalmente no metabolismo celular durante a respiração e 

geração de energia mitocondrial, porém são removidas pelo sistema de defesa antioxidante 

com contribuição de enzimas como a superóxido dismutase, catalase e pela ação da glutationa 

reduzida. Além disso, as EROS são produzidas por leucócitos (principalmente neutrófilo e 

macrófago) para destruição de microrganismos, tecido morto e substâncias não desejadas, 

assim como também é parte constituinte de sinalização celular em alguns tecidos como o 

neuronal. (DICKINSON; CHANG, 2011) Quando em desbalanço, ou seja, produção 

excessiva de espécies ou quando os sistemas de remoção são ineficientes, o estresse oxidativo 

pode implicar em processos patológicos, envolvendo lesão celular, câncer e envelhecimento. 

(KUMAR, 2016) 

A produção elevada de EROS na Diabetes pode ser compreendida como um produto 

de diversos processos oriundos da hiperglicemia como: aumento no fluxo da via dos polióis 

que ocasiona um maior consumo do cofator NADPH (Nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato na forma reduzida) e consequente, diminuição da regeneração da glutationa reduzida, 

um potente agente antioxidante, deixando-a na sua forma oxidada e, assim, aumentando a 

suscetibilidade ao estresse oxidativo; produção de Produtos Finais de Glicação Avançada 

(AGES), que atuam na modificação de proteínas responsáveis pela regulação gênica, em 

modificações de moléculas de matriz extracelular que podem causar disfunção celular, e a 

interação dos AGES com seus respectivos receptores ativam a produção de citocinas 

inflamatórias e fatores de crescimento culminando em distúrbios vasculares; e, finalmente, 

produção de superóxido pela cadeia transportadora de elétrons mitocondrial. (BROWNLEE, 

2005; ROCHETTE et al., 2014) Além da produção elevada de EROS, os pacientes diabéticos 

podem ter a capacidade antioxidante (CAT) diminuída, como redução da atividade da 

glutationa peroxidase, catalase e superóxido dismutase. O que aumenta nesses pacientes a 

suscetibilidade a danos celulares, como peroxidação lipídica, modificações proteicas e até 

mesmo danos estruturais ao DNA. (BHATIA et al., 2003; BLASIAK et al., 2004) O acúmulo 

de danos ao DNA tem potencial fator de risco nas funções metabólicas dos órgãos, resultando 

em inflamação tecidual, senescência celular e morte. A senescência celular é caracterizada por 

um estado de parada irreversível no crescimento, associada por alterações morfológicas e da 

expressão gênica celular. O acúmulo de células senescentes é capaz de causar prejuízos à 
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regeneração tecidual e a homeostase, acarretando disfunção metabólica. (SHIMIZU et al., 

2014). Estudos epidemiológicos apresentam uma associação entre Diabetes mellitus do tipo 2 

(DM2) e a incidência de câncer.(PANG et al., 2017; PAN et al., 2018) Em um estudo na 

China, indivíduos com DM2 apresentaram um risco aumentado de câncer de fígado, pâncreas 

e mama. (PAN et al., 2018) 

O Ensaio Cometa também chamado de eletroforese de célula única é uma técnica 

sensível capaz de detectar danos ao DNA. Na versão alcalina, possui a sensibilidade de 

detecção de quebras de cadeia simples e dupla, constituindo uma técnica amplamente 

difundida para as análises genotóxicas. O ensaio já foi aplicado para o entendimento do papel 

do estresse oxidativo em danos ao DNA em pacientes diabéticos. (COLLINS et al., 1998; 

SALVADORI, 2003) Collins e colaboradores (1998) observaram um aumento na quebra de 

DNA em leucócitos de pacientes diabéticos do tipo 2 em relação a controles saudáveis, 

utilizando o ensaio cometa. Em 2012, um estudo realizado por TATSCH et al, também foi 

observado um aumento de dano ao DNA em linfócitos de pacientes diabéticos tipo 2 em 

relação a controles saudáveis, ambos no estado de jejum (TATSCH et al., 2012) coincidindo 

com dados observados em outros trabalhos que analisaram a diferença entre diabéticos e 

controles saudáveis com ensaio cometa e o papel do dano oxidativo. (COLLINS et al., 1998; 

DINÇER et al., 2003; LODOVICI et al., 2008) 

Os pacientes diabéticos além de apresentam graus aumentados de dano ao DNA, 

também podem apresentam A CAT sérica deficiente quando comparados a indivíduos 

saudáveis. Pacientes diabéticos com doenças cardiovasculares apresentaram capacidade 

diminuída quando comparados com indivíduos saudáveis. (BHATIA et al., 2003; 

al., 2005) Diabéticos com doença cardíaca coronariana com altos níveis de glicose plasmática 

apresentaram concentrações diminuídos de vitamina E, contribuinte antioxidante e 

concentração aumentado de malondialdeído quando comparado com diabéticos controlados. 

(PEERAPATDIT et al., 2006) Lodovic et al. observaram que diabéticos com pobre controle 

glicêmico apresentaram menor concentração circulante de CAT comparados com diabéticos 

com bom controle glicêmico. Nesse mesmo trabalho foi observado com o ensaio cometa que 

pacientes diabéticos obtiveram graus aumentados de dano ao DNA com relação a indivíduos 

saudáveis, havendo uma correlação entre diminuição de CAT e aumento de dano oxidativo ao 

DNA. (LODOVICI et al., 2008) Embora que outros trabalhos observaram um aumento de 

parâmetros antioxidantes em pacientes diabéticos envolvendo ácido úrico e a enzima catalase 

quando comparados com indivíduos saudáveis. (SAVU et al., 2012; PIEME et al., 2017) 
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Além da hiperglicemia crônica como promotora de estresse oxidativo, existem 

trabalhos na literatura que associam o papel da variabilidade glicêmica no desenvolvimento 

de complicações crônicas do Diabetes, como sendo agentes da geração excessiva de glicação 

proteica e EROS. A hiperglicemia pós-prandial está envolvida com a indução da 

superprodução de superóxido que através de uma reação com óxido nítrico, e com isso causa 

um estresse oxidativo pela produção de derivados metabólicos como o peroxinitrito, 

potencialmente tóxicos em células endoteliais. Ao reduzir o aumento glicêmico pós-prandial 

foi demostrado o declínio do estresse oxidativo, propondo que a hiperglicemia pós-prandial 

pode ser um indicador de risco para complicações micro e macrovasculares em pacientes com 

DM2 (HEINE et al., 2004; MONNIER et al., 2006; KURODA et al., 2016). Considerando as 

associações de Diabetes e estresse oxidativo espera-se observar um aumento de rupturas de 

DNA e uma diminuição da CAT nos pacientes diabéticos através da indução de uma 

hiperglicemia pontual pós dieta-prova. Esse monitoramento é importante para ampliar a 

compreensão sobre o papel da hiperglicemia pontual no metabolismo dos pacientes diabéticos 

e suas possíveis consequências na geração de danos ao DNA. 

A DM é uma doença cada vez mais prevalente, com altas taxas de morbidade e 

mortalidade no Brasil e no mundo, com comorbidades associadas à doença com consequente 

perda de qualidade de vida e os altos custos do tratamento. Está bem estabelecido que o 

controle da hiperglicemia pode minimizar os efeitos deletérios dessa doença, que muitas vezes 

se desenvolvem de forma lenta e muitas vezes silenciosa, tornando difícil equacioná-la 

clinicamente. Poucos relatos revelam o papel das flutuações da glicemia de forma pontual na 

patogênese das comorbidades associadas ao Diabetes, mesmo em pacientes controlados 

clinicamente. Logo, demonstrar os efeitos da hiperglicemia pontual sobre as lesões celulares e 

correlacionar com o controle glicêmico, podem promover subsídios ao clínico para o manejo 

adequado e individualizado destes pacientes, prevenindo o estabelecimento de lesões e danos 

graves e irreversíveis. Em vista do relatado anteriormente, o presente trabalho apresenta a 

seguinte hipótese: Durante os períodos de hiperglicemia pontual a produção de estresse 

oxidativo está aumentada nos pacientes diabéticos tipo 2, conduzindo a um aumento das 

lesões no DNA de células circulantes desses pacientes. Esses achados laboratoriais 

apresentam correlação positiva com o pico glicêmico e com o descontrole glicêmico em longo 

prazo. Assim como, diabéticos hiperglicêmicos apresentam uma resposta da CAT inadequada 

em relação aos controles. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 METABOLISMO DA GLICOSE 

A glicose é uma molécula com seis carbonos da família dos monossacarídeos 

responsável por fornecer energia através de seus precursores, das quais, são resultantes de 

várias vias biosintética. (HALL, 2015; GIRI et al., 2018) Em alguns tecidos e tipos celulares a 

glicose representa fonte principal ou até mesma exclusiva, como o observado no tecido 

cerebral. Ademais a glicose na forma de glicogênio desempenha função de estoque energético 

nos tecidos hepático e muscular; Fonte para conversão a triglicerídeos para estoque no 

adipócitos e importante para manutenção da temperatura corpórea. (AYALA, 2019) Portanto 

com a evolução dos animais, foram desenvolvidos mecanismos hormonais multifacetados 

para promover uma manutenção nos níveis de glicose no sangue. O objetivo dessa 

manutenção é promover uma concentração finamente regulada para utilização no 

metabolismo energético celular. Por exemplo, para manutenção do metabolismo cerebral é 

necessário que o índice glicêmico esteja por volta de 5 mM. (NELSON; COX, 2014) Índices 

menores que 2,2 mM (40 mg/dL) podem levar um indivíduo ao coma, convulsão ou até 

mesmo ao óbito. Em contraponto, valores maiores que 10 Mm (180 mg/dL) está associado a 

complicações de curto e longo prazo. (BROWNLEE, 2001; ARAÚJO; MARTEL, 2009; 

NELSON; COX, 2014)  

Os principais mecanismos regulatórios envolvem o tecido hepático, da qual, é 

imprescindível para o controle glicêmico através da captação e produção de glicose, mediada 

segundo o status metabólico (estado em jejum x estado alimentado). E o pâncreas através da 

excreção de hormônios produzidos nas ilhotas pancreáticas, como insulina produzida pelas 

células beta pancreática; glucagon produzida pelas células alfa pancreática; e somatostatina 

produzida pelas células delta (a somatostatina e catecolaminas são responsáveis por inibir a 

insulina). A regulação não se restringe apenas pelas atividades exercidas pelo tecido hepático 

e porção endócrina do pâncreas, há mecanismos multifacetados envolvendo hormônios como 

cortisol, as catecolaminas e hormônio do crescimento. (NELSON; COX, 2014; KANAAN, 

2019) 

O fígado possui papel de sistema-tampão da glicemia, ou seja, quando os níveis estão 

aumentados devido a uma refeição (estado alimentado) a insulina é liberada, e cerca de dois 

terços da glicose absorvida pelo intestino é armazenada como glicogênio no tecido hepático. 

Quando os níveis de glicose diminuem com o passar do tempo, a secreção de insulina tende a 
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diminuição também, assim aumenta o estímulo a secreção de glucagon e liberação de glicose 

pelo fígado. (HALL, 2015) 

Para a utilização de glicose no metabolismo celular é necessário que esse 

monossacarídeo seja transportado da corrente sanguínea para o meio intracelular. Os 

responsáveis por esse deslocamento são os transportadores glicoproteicos (GLUTS), das 

quais, se encontram distribuídos distintamente entre os tecidos. No Quadro 1, observamos a 

disposição dos transportadores de glicose. Existem duas formas de os tecidos responderem 

frente á captação da glicose, e consequentemente dependerá do tipo de transportador que o 

tecido expressa: Transportadores dependentes de insulina e os não dependentes. 

(MACHADO, 1998; WOOD; TRAYHURN, 2003; KANAAN, 2019) 

Quadro 1.Localização dos transportadores de glicose em células e tecidos 

Transportador Localização Sensível a insulina 

GLUT-1 Eritrócito, cérebro e ubíquo Não 

GLUT-2 Hepatócitos, células intestinais, renais e pancreáticas Não 

GLUT-3 Neurônios e testículos Não 

GLUT-4 Cardiomiócitos, músculos estriados e tecido adiposo Sim 

GLUT-5 Células do intestino delgado, renais e testículo Não 

GLUT-6 Cérebro, leucócitos e baço Não 

GLUT-7 n.d. Não 

GLUT-8 Testículos, cérebro e outros tecidos Não 

GLUT-9 Fígado e rim Não 

GLUT-10 Fígado e pâncreas Não 

GLUT-11 Coração e músculo Não 

GLUT-12 Coração, próstata, musculo e cérebro Sim 

n.d.=Não descrito. Fonte: (WOOD; TRAYHURN, 2003) 

Durante a alimentação a glicose é absorvida no lúmen intestinal e entra no enterócito 

através de transportadores dependente de Na+, mais especificamente o SGLT1 (SGLTs  

Sodium-Glucose Linked Transporter), isto é, promovem a entrada de glicose 
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concomitantemente com sódio dentro da célula. Esse deslocamento é possível através da 

promoção da Na+K+ ATPase. (WOOD; TRAYHURN, 2003; PEREIRA, 2019) Uma vez no 

enterócito, a glicose é deslocada via GLUT-2 para corrente sanguínea. (ARAÚJO; MARTEL, 

2009) Desta forma, mecanismos serão ativados para manutenção dos níveis fisiológicos da 

glicemia dentro da faixa de 65-100 mg/dL. (SBD, 2019) Quando a glicemia está elevada além 

de suprir a demanda energética, a glicose ativará mecanismos para produção do hormônio 

insulina, da qual, é imprescindível para captação da glicose sanguínea pelos tecidos 

periféricos que possuem transportadores dependentes da ação da insulina. (MACDONALD; 

JOSEPH; RORSMAN, 2005) 

A glicose é transportada para o meio intracelular celular hepático e pancreático via 

Transportador de Glicose 2, chamado de GLUT-2 por meio de gradiente de concentração. Já 

nos tecidos muscular e adiposo são dependentes de insulina para a translocação de glicose 

para o meio intracelular por intermédio de GLUT-4, Transportador de Glicose 4. (PAIVA, 

2014) No tecido muscular, a insulina atua na promoção da síntese de glicogênio, importante 

reserva utilizada na atividade muscular, e no tecido adiposo, promoção do armazenamento de 

triglicerídeos nos adipócitos. (KANAAN, 2019) Portanto a entrada da glicose no meio 

intracelular seja ela dependente de insulina, ou não, será imprescindível para manutenção das 

vias biosintéticas (Figura 1) tanto para armazenamento intracelular (mencionado 

anteriormente); para síntese de polissacarídeos complexos para o meio extracelular; oxidação 

e produção de piruvato para fornecimento de energia e intermediários metabólicos; ou para 

síntese de ribose-5-fosfato para síntese de ácidos nucleicos e NADPH. (NELSON; COX, 

2014) 

Figura 1.Principais vias biosintéticas da glicose 

 

Fonte: (NELSON; COX, 2014) 
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2.1.1 Vias metabólicas 

Em condições normais no metabolismo celular a maior parte da glicose é fosforilada 

em glicose-6-fosfato (G6P) e é consumida pela via da glicólise. A porção restante é destinada 

a via das pentoses fosfato (PP) e, estima-se que no fígado cerca de 30% da glicose é 

consumida por essa via. A via das PP é importante para produção de ribose e coenzimas como 

NADPH, FADH2, ATP e coenzima A. O NADPH é essencial para as reduções biosintéticas e 

para neutralizar os efeitos deletérios proporcionados pelos radicais livres. (NELSON; COX, 

2014) A glicólise trata-se de uma via anaeróbica que ocorre no citoplasma celular.com a 

finalidade de produzir através de uma molécula de glicose com 6 carbonos, duas moléculas 

com três carbonos: o piruvato. Além da produção do piruvato a glicólise possui um 

rendimento de 2 moléculas de ATP, 2 de NADH, 2 de fosfato inorgânico. O piruvato pode ser 

destinado para via aeróbia ou anaeróbia. A via aeróbia corresponde às vias do ácido 

tricarboxílico e fosforilação oxidativa. A anaeróbia, à conversão do piruvato a lactato pela 

lactato desidrogenase. (NELSON; COX, 2014; KANAAN, 2019) Na via do ácido 

tricarboxílico as duas moléculas de piruvato são consumidas para liberação de 2 moléculas de 

trifosfato de guanosina (GTP), 6 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH, das quais, 

serão utilizados pela cadeia fosforilativa oxidativa na mitocôndria. Na conclusão do processo, 

dióxido de carbono e água são produzidos, assim como ATP (DASHTY, 2013) A figura 2 

apresenta essas vias metabólicas. A fosforilação oxidativa, no que lhe concerne, é resultado 

do metabolismo energético dos organismos aeróbicos. Todas as etapas oxidativas envolvendo 

carboidratos, gorduras e proteínas culminam nessa via, resultando em produção em ATP. 

(NELSON; COX, 2014) A cadeia fosforilativa produz 19 vezes mais ATP do que a via da 

glicose , resultando em 36 moléculas de ATP. (DASHTY, 2013; AYALA, 2019) 

A glicose, por sua vez, não está envolvida apenas como fonte de produção de energia, 

também desempenha função em diferentes vias de síntese. No fígado e músculos a G6P é 

prontamente convertida a glicogênio para armazenamento, portanto, renova os estoques de 

glicose durante o estado alimentado. Isso ocorre através da polimerização da glicose associada 

com a uridina difosfato (UDP), substrato para formação de glicogênio através da ação da 

enzima glicogênio sintase. (DASHTY, 2013; KANAAN, 2019) No tecido adiposo participa 

da geração de glicerol. Ademais, a glicose pode sofrer oxidação a ácido glucurônico, presente 

na desintoxicação e síntese de mucopolissacarídeos por intermédio de ácido urônico. No 

cérebro relaciona-se com produção de energia e síntese de neurotransmissores. Assim como 
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também pode ser reduzido ao sorbitol, um poliol cujo acúmulo tem importância clínica, 

devido sua característica osmótica, está presente nas lesões do diabético. (GIRI et al., 2018) 

A gliconeogênese é uma via marcada pela formação de glicose principalmente no 

tecido hepático, através de precursores não glicídicos como alanina, glicerol, piruvato e 

lactato. Tecidos como o nervoso, testicular assim como eritrócitos necessitam da glicose para 

seu metabolismo energético, portanto é imprescindível a sua disponibilidade. Quando em 

jejum, o organismo por intermédio da ação do hormônio glucagon, ativa a gliconeogênese. 

Assim como também, ativa vias metabólicas da glicogenólise e lipólise para manutenção do 

sistema energético. (NELSON; COX, 2014; KANAAN, 2019) 

Figura 2.Vias metabólicas da glicose 

 
Metabolismo da glicose. (1) Glicólise. (2) Via das pentoses fosfato. (3) Ciclo do ácido cítrico. (4) Cadeia de 

transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. (5) Síntese de ácidos graxos. (6) Beta oxidação. Siglas: PKM: 

Piruvato- quinase, LDH: Lactato desidrogenase, FAO: Oxidação do ácido graxo e OAA: Oxaloacetato, AcCoA: 

Acetil Coa. Fonte: (DISKIN; PÅLSSON-MCDERMOTT, 2018; AYALA, 2019) 

 



27
 

O nível normal de glicose nos seres humanos é em média de 65-100 mg/ dL e possui 

regulação rigorosa para manutenção entre as fontes de glicemia: glicogenólise e 

gliconeogênese durante os períodos de jejum e glicólise, glicogênese e lipogênese no estado 

alimentado. Esse controle é mediado via sinalização hormonal. (SZABLEWSKI, 2014; GIRI 

et al., 2018) A homeostase glicêmica compreende a ação de outras substâncias como 

glucagon, catecolaminas, cortisol e hormônio de crescimento (GH) para o controle adequado 

do metabolismo glicêmico (KANAAN, 2019) Quando em desequilíbrio, a glicose em altas 

concentrações está relacionada com produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio 

(EROS) e dano ao DNA, o que contribui para um quadro inflamatório, assim como, contribui 

para uma diminuição de sensibilidade a glicose. Portanto, presente no desenvolvimento da 

resistência insulínica existente no cerne das doenças metabólicas como a diabetes. (GIRI et 

al., 2018) 

2.2 HORMÔNIO INSULINA 

A insulina é um hormônio anabólico de natureza proteica importante para o controle 

da homeostase de glicose e dos processos de crescimento e diferenciação celular. Sua 

presentes nas ilhotas de Langerhans. Lembrando que essas ilhotas de Langerhans possuem 

 

A secreção de insulina é efetuada pela resposta das células beta pancreáticas a um 

acréscimo de glicose sanguínea (pode ser estimulada também pelo aumento de ácidos graxos 

livres, de aminoácidos, hormônios gastrointestinais etc.), mais especificamente quando o 

valor plasmático de glicose é superior a 90 mg/dL. (BILOUS; DONNELLY, 2010; NELSON; 

COX, 2014) A glicose por sua vez, entra na célula beta-pancreática por GLUT-2, que é 

insulino-independente, e logo sofre fosforilação pela ação de duas enzimas, a glicoquinase e 

hexoquinase. A glicoquinase é expressa também em células hepáticas, enterócitos e neurônios 

sensíveis à glicose e possui característica essencial, pois não é inibida pelo seu produto 

(glicose-6-fosfato), que garante atividade continua em resposta a altos níveis de glicemia. 

Assim a glicoquinase exerce função limitadora na velocidade na síntese insulínica (PAIVA, 

2014) De forma resumida a glicose uma vez fosforilada, será importante para formação de 

piruvato pela glicólise, para posteriormente participar do ciclo de Krebs depois da formação 

de acetil-CoA pela piruvato desidrogenase. Com a geração de ATP, aumento de NADH e 
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FADH2 e proporção de ATP/ADP é desencadeado uma despolarização de membrana que 

resulta em potencial de ação, essencial para promoção de abertura de canais de cálcio e 

influxo de cálcio. O aumento de cálcio intracelular estimula a secreção da insulina. (BERG; 

TYMOCZKO; STRYER, 2004) 

A sinalização intracelular desencadeada pela insulina se inicia com a ligação ao 

receptor que pertence a uma família de tirosina quinase intrínseca. Após a ligação da insulina-

receptor ocorre um processo de auto fosforilação em múltiplos resíduos de tirosina, que por 

sua vez, resulta na ativação da quinase do receptor e fosforila uma família de substratos 

chamada de IRS. Os IRS uma vez ativados são responsáveis por atuar sobre a subunidade 

regulatória da fosfatidil-3-quinase para ativação da sua subunidade catalítica. A proteína 

quinase B/ Akt é ativada pela subunidade catalítica que causa o efeito celular de translocação 

de vesículas envolvendo GLUT-4. Na membrana plasmática esse transportador oferece 

passagem para glicose por difusão facilitada para dentro da célula. A interação insulina-

receptor também é essencial para ativação da síntese de glicogênio e de proteínas, assim como 

na transcrição de genes específicos. (CARREIRO; ZECCHIN; SAAD, 2002) 

2.3 RESISTÊNCIA A INSULINA 

A resistência insulínica geralmente está relacionada com excesso de peso e obesidade. 

A deposição de gordura ectópica no fígado e músculo, assim como, no tecido pancreático 

pode auxiliar no declínio da função exercida pelas células 

e ocasionar morte celular. (SKYLER et al., 2016; HALL, 2017) A resistência insulínica (RI) é 

marcada pela necessidade de uma produção elevada de insulina além do considerado normal, 

para que o hormônio exerça função biológica efetiva. A causa mais comum para essa 

demanda metabólica é a presença de obesidade central, embora a RI também possa estar 

presente em indivíduos sem a condição de obesidade. O tecido adiposo abdominal em excesso 

libera quantidades aumentadas de ácidos graxos que influenciam na sinalização da insulina, 

diminuem a captação de glicose pelo tecido muscular, estimula a síntese elevada de 

triglicerídeos e induzem a via de gliconeogênese no tecido hepático. Devido a resistência da 

ação da insulina, há a ocorrência de um efeito rebote, com produção elevada de insulina, 

hiperinsulinemia compensatória. Esse efeito está relacionado com o desenvolvimento de 

quadros patológicos como a diabetes e hipertensão, devido a incapacidade de fornecimento de 

glicose normal e homeostase do sistema lipídico. (MLINAR et al., 2007) 
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- -

6, IL-6, macrófagos, proteína quimiotática de monócito-1 (MCP-1), inibidor do ativador do 

plasminogênio (PAI-1), adiponectina e outras adipocinas, parecem ter papel também no 

desenvolvimento da RI. Os adipócitos são responsáveis pela produção de TNF-

possuem papel fisiológico no desenvolvimento da resistência, pois, atua no estímulo da 

secreção de ácidos graxos livres na circulação e inibe os genes responsáveis pela captação e 

armazenamento de glicose. A perda de peso corporal diminui o estímulo da produção de TNF- 

ra a sensibilidade ao hormônio insulina. Níveis aumentados de ácidos graxos na 

corrente sanguínea tem papel metabólico ativo no tecido muscular como substrato 

intermediário pelo aumento das razões NADH/ NAD+ e acetil CoA/CoA. (MLINAR et al., 

2007) 

2.4 DIABETES MELLITUS 

O termo diabetes compreende uma variedade de condições clínicas que possuem em 

comum a produção excessiva de urina. A DM está relacionada com alterações no 

metabolismo da glicose, seja ela, proveniente da falta da produção do hormônio insulina, ou 

oriunda do processo de resistência. (NELSON; COX, 2014) 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DA DIABETES MELLITUS 

A classificação da DM compreende seus principais fatores causais, sendo eles, fatores 

genéticos, biológicos e ambientais. Os tipos mais comuns são diabetes do tipo 1 e 2 (Quadro 

2). 
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Quadro 2. Classificação etiológica da Diabetes mellitus 

Diabetes 

1 

-

exames laboratoriais; 

- Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza idiopática. 

2 DM tipo 2: perda progressiva de secreção insulínica combinada com resistência à insulina 

3 
DM gestacional: hiperglicemia de graus variados diagnosticada durante a gestação, na ausência 

de critérios de DM prévio 

4 

Outros tipos de DM: 

Monogênicos (MODY); 

- Diabetes neonatal; 

- Secundário a endocrinopatias; 

- Secundário a doenças do pâncreas exócrino; 

- Secundário a infecções; - Secundário a medicamentos. 

DM: Diabetes mellitus; MODY: Maturity-Onset Diabetes of the Young. Fonte: (SBD, 2019) 

2.5.1 Diabetes mellitus do tipo 1 

A Diabetes mellitus do tipo 1 (DM1) é marcada por seu caráter autoimune, 

completa na produção do hormônio insulina e um quadro permanente de hiperglicemia. 

(CHIANG et al., 2014) Geralmente a manifestação e diagnóstico ocorre precocemente em 

crianças e adolescentes, compreendendo umas das doenças endócrino-metabólicas mais 

comum na infância e adolescência. É estimado que mais de 30 mil brasileiros possuam 

diagnóstico de DM1, desta forma, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial segundo 

dados da International Diabetes Federation (SBD, 2019; IDF, 2019). Embora haja um 

aumento na prevalência da DM1, a doença representa apenas 5 a 10% dos casos de DM. 

(SBD, 2019) 

 O desenvolvimento da DM1 pode estar relacionado com os genes do locus MHC 

classe I (HLA locus A, B e C), classe II (HLA locus DR, DQ e DP), classe III e genes não 

relacionados com MHC. (BALDA; PACHECO-SILVA, 1999) O diagnóstico é baseado em 

critérios estabelecidos pela American Diabetes Association (ADA) e pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e compreende a presença de autoanticorpos associados à destruição 

das células beta pancreáticas como: ácido anti glutâmico descarboxilase (anti GAD), anti 

tirosina fosfatase (anti-IA2), anti-insulina (anti-IAA), células anti-ilhotas (anti-ICA) e 
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transportador anti zinco 8 (anti ZnT8), que podem corroborar o diagnóstico, principalmente 

quando há alguma dúvida sobre ele. (HANAS et al., 2006; SOUZA et al., 2020) Acredita-se 

que as proteínas das células beta sejam expostas durante o processo de renovação celular ou 

processo de lesão, que pode ser desencadeada por uma infecção viral ou doença autoimune 

(HALL, 2017). A presença de alguns vírus como Coxsackie, rubéola, citomegalovírus, 

Epstein Barr e retrovírus foram associados com o desenvolvimento de DM1. (BALDA; 

PACHECO-SILVA, 1999) A ativação da resposta imunitária mediada por linfócitos T pode 

conduzir a uma insulite, ou seja, destruição celular, e este processo pode desencadear ação de 

linfócitos autorreativos. (BRUTSAERT, 2017)  

 A evolução da doença é marcada por um processo de autoagressão de lenta progressão 

nas células beta pancreáticas por intermédio da imunidade celular (presença de linfócito, 

macrófagos e células Natural Killers) numa fase pré-clínica. Na fase de manifestações 

clínicas, com presença de hiperglicemia e cetoacidose, a porção secretora de insulina já está 

em decréscimo ou ausente. A presença de infiltrado inflamatório do tipo linfomononuclear e 

morte celular das células beta pancreáticas são as caraterísticas histológicas da síndrome. 

(BALDA; PACHECO-SILVA, 1999) 

2.5.2 Diabetes mellitus do tipo 2 

A DM2 compreende uma etiologia complexa e multifatorial que abrange fatores 

genéticos e ambientais, e reflete de 90 a 95% entre os casos de DM. Geralmente acomete 

indivíduos na faixa dos 40 anos, embora, o número crescente de diagnósticos em uma 

população mais jovem tem sido observado. (ADA, 2019b; SBD, 2019) A DM2 é uma doença 

poligênica, com forte influência genética, que por sua vez, não está completamente 

esclarecida, cuja contribuição ambiental exerce bastante relevância. O estilo de consumo 

alimentício associado à inatividade física aumenta a suscetibilidade do desenvolvimento da 

obesidade e aumentam as chances de desenvolvimento de síndromes metabólicas como DM2. 

O desenvolvimento da hiperglicemia persistente ocorre simultaneamente com a 

hiperglucagonemia, resistência periférica à insulina, aumento da produção de glicose pelo 

tecido hepático, disfunção incretínica, aumento da lipólise e consequentemente aumento de 

ácidos graxos na circulação, aumento na reabsorção de glicose via renal e dos diferentes graus 

de deficiência na síntese e secreção de insulina pelas células beta pancreáticas. (SBD, 2019)  
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2.6 DIAGNÓSTICO 

2.6.1 Dosagens de glicose plasmática para diagnóstico de diabetes mellitus 

A DM2 é diagnosticada através dos critérios clínicos e laboratoriais baseados em 

valores de glicose plasmática de hemoglobina glicada. Segundo a Sociedade Brasileira de 

Diabetes o diagnóstico pode ser efetuado segundo critérios e valores (Quadro 3), onde: 

 Glicemia em jejum: Deve ser coletada em sangue periférico após jejum de no mínimo 

8 horas. 

 Teste oral de tolerância a glicose (TOTG): Ingestão de 75 g de glicose dissolvida em 

água, coleta-se uma amostra de sangue em jejum para determinação da glicemia; após 

2 horas, coleta-se outra amostra para análise da sobrecarga oral. Necessário que a dieta 

deva ser a habitual e sem restrição de carboidratos nos 3 dias anteriores à realização do 

teste. O TOTG permite avaliação da glicemia após sobrecarga, da qual, possa detectar 

alterações oriundas do início da DM. 

 Hemoglobina glicada (HbA1c): Proporciona vantagens por refletir níveis glicêmicos 

dos últimos 3 a 4 meses, e, sofrer menor variabilidade dia a dia e não depender do 

estado de jejum (valores para diagnóstico são apresentados a seguir) 

A apresentação de sintomatologia como poliúria, polidipsia, polifagia e 

emagrecimento, ou, apresentação de quadro hiperglicêmico com dosagem da glicemia ao 

acaso com valor maior ou igual a 200 mg/dL; pode ser considerado critério diagnóstico. Para 

confirmação de diagnóstico é necessário a repetição dos exames. (SBD, 2019; KANAAN, 

2019; ADA, 2019b) 

 

Quadro 3.Critérios para diagnostico laboratorial de diabetes mellitus 

Valores de glicose Normal IGT Diabetes mellitus 

Jejum Até 99 mg/dL   

2h após glicose < 140 mg/dL   

IGT- tolerância alterada à glicose. São indivíduos que apresentam tolerância à glicose diminuída. Acredita-se 
que tenham uma maior tendência a, no futuro, desenvolverem diabetes mellitus e aterosclerose. Devem ser 
alertados pelo clínico quanto a dieta e exercício físico. (KANAAN, 2019) 
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2.6.2 Hemoglobina glicada 

A dosagem de hemoglobina glicada (HbA1c) é útil no monitoramento a longo prazo 

em indivíduos que apresentam DM, devido sua capacidade de demonstrar uma avaliação da 

média da glicemia plasmática dos últimos três meses. O interesse desse parâmetro é que a 

hemoglobina glicada não está sujeita a grandes flutuações observadas em outros ensaios de 

concentrações de glicose. Exercícios físicos, o uso de medicações como diuréticos e dieta rica 

em carboidratos antes do teste podem influenciar o resultado de glicose plasmática, mas, não 

tem grande influência na dosagem da concentração de HbA1c. (KANAAN, 2019) A glicação 

é um processo de adição não enzimática de um resíduo de açúcar a proteínas, mais 

especificamente ao grupamento amina. A hemoglobina humana geralmente é dividida em: 

HbA1: 97% da hemoglobina total; 

HbA2: 2,5% da hemoglobina total; 

HbF: 0,5% da hemoglobina total. 

pela NGPS (National Glycohemoglobin Standardization Program), já é considerado um dos 

critérios de diagnóstico, assim como é um importante marcador clínico de monitoramento do 

controle na DM. (KANAAN, 2019) Segundo a Sociedade brasileira de diabetes o alvo 

recomendado para o controle glicêmico na diabetes é hemoglobina glicada por volta de 7%. 

(SBD, 2019) 

 

2.7 PROPORÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS DA DIABETES MELLITUS TIPO 2  

A DM é uma das doenças não transmissíveis mais prevalentes no mundo atual, 

acometendo 463 milhões de indivíduos e com estimativas superiores a 700 milhões em 2045 

(Figura 3). (IDF, 2019) A persistência da hiperglicemia está associada com o 

desenvolvimento de alterações micro e macrovasculares ao longo do tempo, resultando em 

dano e insuficiência em diversos sistemas, como o cardiovascular, ocular, nervoso e renal. A 

organização mundial da saúde (OMS) estipula que as alterações na homeostase da glicose 

sejam o terceiro fator em causa de morte prematura em todo o mundo, ficando atrás apenas da 

pressão arterial elevada e uso de tabaco. A alta prevalência, principalmente nos países em 

desenvolvimento, constitui a DM como um problema crescente de ordem pública, envolvendo 
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maiores taxas de hospitalizações, maiores necessidades de assistência médica, incidência de 

doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, amputações de membros inferiores, e 

insuficiência renal, gerando desta forma, significativos danos econômicos e sociais. 

(SARTORELLI; FRANCO, 2003; SBD, 2019) 

 

Figura 3.Estimativas do crescimento na prevalência mundial de diabetes mellitus. 

 

Fonte: (IDF, 2019) 

 

O aumento da prevalência da DM2 está relacionado com múltiplos fatores envolvendo 

a rápida urbanização, maior frequência de estilo de vida sedentária, alimentação rica em 

lipídios e carboidratos provenientes de alimentos ultraprocessados, obesidade, crescimento e 

envelhecimento populacional, e, o aumento da expectativa de vida dos próprios pacientes com 

DM2. (SBD, 2019) A transição nutricional está associada a mudanças econômicas, sociais e 

demográficas e tem sido relatada em países em desenvolvimento. Houve aumento na presença 

de consumo de ácidos graxos saturados e açúcares, em contraposto, o decaimento do consumo 

de carboidratos complexos presentes em frutas, verduras e legumes. A substituição do 

consumo de alimentos in natura por produtos industrializados, conjuntamente, com estilo de 

vida sedentário, é resultante de mudanças dos processos de trabalho e de avanço tecnológico. 

(SARTORELLI; FRANCO, 2003)  

O Brasil segue na quarta posição no ranking dos 10 países (Tabela 1) com maiores 

taxas de DM2 em indivíduos dos 20 a 79 anos, efetuada em 2015 com a marca de 14,3 

milhões de diagnosticados. A estimativa para 2040 é que 23,3 milhões de brasileiros sejam 

diabéticos. A tendência nos países em desenvolvimento é que todas as faixas etárias sejam 

atingidas, principalmente a faixa etária de 20 a 44 anos, da qual, a estimativa possa duplicar. 
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(SBD, 2019) Na década de 1980, a prevalência da DM2 encontrava-se por volta de 7,6% na 

população adulta. Dados mais recentes mostram a prevalência no país chegando a 8,4%. A 

cidade metropolitana Ribeirão Preto em São Paulo chegando a 15%. (MORAES et al., 2010; 

SBD, 2019) O desenvolvimento das complicações da DM é resultante de uma combinação de 

fatores como, baixo desempenho dos sistemas de saúde, pouca conscientização e 

esclarecimento sobre a doença na população em geral e entre os profissionais da saúde, assim 

como, o início insidioso dos sinais clínicos da doença, que por sua vez, contribuem com a 

lentidão no diagnóstico. Estima-se que 46% dos casos de DM2 em indivíduos adultos não são 

diagnosticados e que grande proporção (83,8%) dos casos não diagnosticados estão nos países 

em desenvolvimento. (BEAGLEY et al., 2014; SBD, 2019) 

Tabela 1.Relação dos 10 países com maior prevalência com diabetes na faixa dos 20 a 79 

anos. Intervalo de confiança de 95%, em 2015.

Fonte: (IDF, 2019)

2.8 HIPERGLICEMIA NO DIABETES MELLITUS

2.8.1 Efeitos da hiperglicemia crônica 

A DM é caracterizada pela hiperglicemia crônica que é a responsável por desencadear 

os fenômenos de desordens existentes na fisiopatologia da doença conjuntamente com a 
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resistência insulínica observada em DM2. As altas concentrações plasmáticas de glicose 

encontram-se no cerne do desenvolvimento das degenerações crônicas envolvidas em 

diversos tecidos e órgãos como sistema ocular, nervoso, cardiovascular, renal e vasos 

sanguíneos. (FERREIRA et al., 2011) Assim tendo um papel fundamental nas desordens 

micro e macrovasculares. 

A hiperglicemia é compreendida quando os níveis de glicose no sangue são superiores 

a 90-130 mg/dL em jejum de 8 horas e hiperglicemia pós-prandial superior à 180 mg/dL após 

uma refeição. (GIRI et al., 2018) Reiterando que, segundo as diretrizes da ADA, valores de 

glicose de jejum entre 100 e 125 mg/dL (cerca de 5,6 a 7 mmol/L) já se considera a presença 

de hiperglicemia, sendo 126 mg/dL, um marco para a consideração da presença de Diabetes. 

(GIRI et al., 2018; ADA, 2019b) A toxicidade da glicose é um produto de diferentes 

mecanismos que culminam em efeitos deletérios em diferentes tipos celulares. Esses 

mecanismos envolvem a produção de EROS, através da estimulação de vias como dos polióis, 

via das hexosaminas, assim como, glicação avançada, formação de produtos finais (AGEs) e 

ativação da proteína quinase C (PKC), da qual, contribuem com a manutenção inflamatória da 

doença (esses mecanismos serão abordados nos próximos tópicos). (GIRI et al., 2018) Esses 

mecanismos contribuem para as complicações tardias da DM como nefropatia, retinopatia, 

neuropatia, aterosclerose e aumento da vulnerabilidade a infecções. Ademais, podem 

contribuir com quadros de hipotireoidismo, hipertireoidismo, doença hepática gordurosa não 

alcoólica, mobilidade articular limitada e edema. (ASMAT; ABAD; ISMAIL, 2016) A seguir 

o Quadro 4 representa as principais complicações de pacientes diabéticos. 

 

Quadro 4.Complicações de pacientes diabéticos 

Complicações agudas (metabólicas) Complicações crônicas (sistêmicas) 

Infecção (s) 

Cetoacidose diabética 

Coma hiperglicêmico, hiper osmolar e não cetônico 

Polidipsia, poliúria, fadiga, visão turva 

Cegueira, retinopatia 

Neuropatia 

Aterosclerose 

Doença vascular periférica 

Infecção, amputação 

Doença cerebrovascular 

Complicações microvasculares  Complicações macrovasculares 

Retinopatia e catarata 

Nefropatia 

Neuropatia 

Acidente vascular encefálico 

Doença cardíaca e hipertensão 

Doença vascular periférica 
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Pé diabético Pé diabético 

FONTE: (ASMAT; ABAD; ISMAIL, 2016) 

2.8.1.1 Complicações microvasculares 

A hiperglicemia crônica na DM está presente no desenvolvimento tardio da cegueira, 

doença renal terminal e amputação de membros, devido alterações funcionais e estruturais 

observadas na microcirculação. O dano endotelial parece obter papel importante na 

patogênese dessas complicações, envolvendo disfunção endotelial, alterações do fluxo de 

sangue e aumento da permeabilidade vascular. A disfunção endotelial é marcada pela 

alteração no processo de vasodilatação (os efeitos vasoconstritores se sobrepõem aos 

estímulos vasodilatadores), resultado da diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico 

(NO). A disfunção endotelial também é marcada por uma desregulação das interações 

endotélio-células sanguíneas, responsável pelo processo inflamatório. A diminuição na 

disponibilidade do NO é um marcador precoce do processo aterosclerótico. (AGUIAR; 

VILLELA; BOUSKELA, 2007; GIRI et al., 2018) 

A nefropatia diabética (ND) é uma consequência crônica na DM responsável por 

aproximadamente metade dos novos casos envolvendo indivíduos com insuficiência renal em 

diálise, acometendo cerca de 10-40% dos pacientes diabéticos. (TSCHIEDEL, 2014; 

MACIEL; VASCONCELOS; ANDRADE, 2019) A ND é marcada por uma diminuição na 

taxa de filtração glomerular e proteinúria, assim como, alterações nos padrões estruturais 

envolvendo espessamento da membrana basal, expansão mesangial, diminuição de células 

epiteliais glomerulares, hipertrofia (AGEs estimulam TGF-

envolvendo AGEs, citocinas (IL-1, IL-6, IL-18, TNF- -

PKC, são apontados como fundamentais na patogênese. O comprometimento glomerular é 

observado geralmente entre 5 e 10 anos de evolução da DM não controlada. (NAKAMURA et 

al., 2003; SINGH et al., 2014; MAHMOODNIA et al., 2017) 

A retinopatia diabética (RD) é uma das principais causas de novos casos de cegueira 

entre a faixa etária dos 20-74 anos. Na DM2 pode atingir cerca de 60% dos indivíduos 

diabéticos após 20 anos de percurso da doença. (TSCHIEDEL, 2014) A RD é caracterizada 

pela ativação da via dos polióis, formação de AGES, proteína quinase e estresse oxidativo. No 

desenvolvimento da doença ocorre aumento na proliferação dos vasos, angiogênese, 

diminuição de pericitos no capilar da retina, aumento na permeabilidade capilar, oclusão 

vascular e processo de edema. As AGES estão envolvidos na regulação positiva de fator de 



38
 

crescimento endotelial vascular, promovendo angiogênese e neovascularização, da qual, 

contribuem com a patogênese da doença. Ademais, a via do sorbitol que resulta em seu 

acúmulo intracelular possui capacidade de dano osmótico, e é umas das vias com papel 

central no desenvolvimento da RD. (FRANK, 2004; MOHAMMAD et al., 2012; 

NOWOTNY et al., 2015; GIRI et al., 2018) 

A neuropatia diabética (NeD) é umas das consequências tardias mais comum da DM, à 

vista disso, estima-se que cerca de 50% dos indivíduos diabéticos apresentam tal 

manifestação. Pacientes hiperglicêmicos apresentam 4 vezes mais de glicose a nível neuronal. 

Esse nível aumentado tem potencial de ocasionar dano neuronal a partir da glicotoxicidade. 

Além disso, a condição de hiperglicemia pode ocasionar quebra da barreira hematoencefálica 

por intermédio da ativação de metaloproteinases de matriz. A lesão dos nervos periféricos 

decorre novamente da ativação da via dos polióis, formação de AGES, ativação da PKC, 

geração de estresse oxidativo, estimulação de citocinas e depleção de mioinositol. O aumento 

de sorbitol estimula o estresse osmótico celular, edema nas células de Schwann e degeneração 

das fibras nervosas. A ativação da via dos polióis também contribui para depleção de 

NADPH, comprometendo assim a atividade da enzima Glutationa peroxidase. 

(TOMLINSON; GARDINER, 2008; UNMAR; ZAFAR; GAO, 2017; GIRI et al., 2018) 

2.8.1.2 Complicações macrovasculares 

Os indivíduos diabéticos são propensos a desenvolver cronicamente complicações 

macrovasculares, das quais, podem culminar em doenças cardiovasculares (DCV), trombose, 

acidente vascular periférico, acidente vascular encefálico, insuficiência renal e pé diabético, 

isso se deve, as alterações nos grandes vasos, que envolvem alterações no funcionamento 

adequado do endotélio, envolvendo disfunção, alteração na biodisponibilidade de NO e perfil 

anti aterogênico. (FERREIRA et al., 2011; SBD, 2019) A DM aumenta cerca de dez vezes o 

risco de desenvolvimento DCV, lembrando que segundo a OMS, as doenças cardiovasculares 

são a principal causa de mortalidade no mundo. (BASTOS, 2016; GIRI et al., 2018) 

Indivíduos diabéticos possuem fator de risco para doença arterial coronariana, infarto do 

miocárdio e obesidade. Assim como, são mais propensos ao desenvolvimento de 

aterosclerose, envolvendo lesão celular endotelial, disfunção endotelial, proliferação de 

células musculares lisas, produção de EROS, estresse oxidativo, inibição da produção de NO, 

aumento e manutenção da inflamação, ativação da agregação plaquetária e formação de 

células espumosas. O metabolismo alterado do diabético fornece uma fonte de ácidos graxos 
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livres que resultam em Acetil-CoA e excesso de colesterol. Com uma permeabilidade 

endotelial aumentada, a lipoproteína de baixa densidade (LDL) se aloja no interior dos vasos 

sanguíneos, que por sua vez, sofre oxidação por EROS, ocasionando um processo 

inflamatório. Por sua vez, estimula recrutamento de macrófagos que fagocitam esse conteúdo 

resultando em células espumosas. Portanto, ocorre o estímulo da produção de citocinas pró-

inflamatórias que estimulam a proliferação de células musculares lisas. Esse processo resulta 

na formação de uma capa fibrosa, que uma vez, quando rompida pode ocasionar um processo 

trombótico. A via da PKC está envolvida com interação do receptor de insulina alterando a 

propagação do sinal essencial para sua produção, assim como também está envolvida com 

mecanismos que resultam na diminuição da disponibilidade do NO. (GIRI et al., 2018) 

2.8.2 Hiperglicemia pontual, hiperglicemia pós-prandial 

A hiperglicemia pós-prandial no DM é caracterizada pelo aumento de glicose plasmática 

após uma refeição, e está associada aos mecanismos homeostáticos de controle prejudicados 

ou atenuados, quadro esse, observado em indivíduos com tolerância diminuída à glicose e 

resistência insulínica. (HEINE et al., 2004b; GELONEZE; LAMOUNIER; COELHO, 2006) 

O risco aumentado do desenvolvimento de DCV no paciente diabético é bem estabelecido, e a 

hiperglicemia pós-prandial tem sido recentemente relatado como um risco independente para 

as doenças cardiovasculares e outras morbidades associadas a doença. (LAAKSO, 1999; 

GELONEZE; LAMOUNIER; COELHO, 2006) A hiperglicemia pós-prandial (HPP) 

demonstra ser um fator importante no risco de progressão da retinopatia e nefropatia. 

(SHICHIRI et al., 2000; THE DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL 

RESEARCH, 1995). A HPP em estudos in vitro e vivo demostra efeitos deletérios nos tecidos 

periféricos envolvendo o aumento no fluxo sanguíneo na retina, aumento na taxa de filtração 

glomerular e fluxo plasmático renal, velocidade reduzida de condução de informações nos 

nervos sensoriais e motores, assim como, indução de estresse oxidativo. As flutuações agudas 

de glicose são responsáveis por produzirem efeitos adversos no metabolismo celular que, por 

sua vez, contribuem aditivamente aos efeitos danosos da hiperglicemia crônica sobre a 

secreção de insulina e resistência à insulina. Portanto, além da dosagem de HbA1c, o 

monitoramento das excursões glicêmicas na prática clínica fornece aos clínicos e indivíduos 

diabéticos informações que podem ser um elemento importante no tratamento diário da DM, 

além do fato que a HPP demostra ser capaz em induzir danos a este paciente. (HEINE et al., 

2004b) 
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2.9 HIPERGLICEMIA E ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 

As espécies reativas de oxigênio são átomos, moléculas ou íons das quais possuem 

oxigênio com elétron desemparelhado na camada externa, conhecida como camada de 

valência, portanto trata-se de uma família proveniente de reações de transferência de elétrons 

no oxigênio (Quadro 5). (DICKINSON; CHANG, 2011; REIS et al., 2008)  

 

Quadro 5.Espécies reativas de oxigênio 

Radicais Não radicais 

Superóxido O2
- Peróxido de hidrogênio H2O2 

Hidroxila OH Ácido hipocloroso HOCl 

Peroxila LO2 Ozônio O3 

Alkoxila LO Oxigênio singlet 

Hidroxiperoxila HO2 Peróxidos lipídicos 

Fonte: (REIS et al., 2008) 

 

Devido à grande instabilidade e reatividade, as EROS podem reagir com estruturas e 

biomoléculas comportando-se como receptores, oxidando estruturas próximas, ou doadores de 

elétrons, processo de redução. (REIS et al., 2008) São produzidas, transformadas e 

consumidas continuadamente em todos os organismos vivos, pois trata-se de um produto da 

vida aeróbica, visto que 2% do oxigênio utilizado pela cadeia respiratória nas mitocôndrias 

pode ser transformado em ânion-radical superóxido (O2 ). (HOLZEROVÁ; PROKISCH, 

2015) Segue no Quadro 6 os mecanismos de produção, inativação e efeitos patológicos das 

EROS. 
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Quadro 6.As propriedades das espécies reativas de oxigênio 

Propriedades                          O2
-                            H2O2                              

-OH                              ONOO-       

 

 

Mecanismos 

de produção 

Redução incompleta do 

O2 durante a 

fosforilação oxidativa 

por oxidase de 

fagócitos em leucócitos 

Gerado pela SOD a 

partir de O2 e oxidases 

em peroxissomos 

Gerado a partir de 

H2O por hidrólise, por 

exemplo, por 

radiação; de H2O2 

pela reação de Fenton 

de O2- 

Produzida pela 

interação de O2- e NO 

gerado pela síntese de 

NO em muitos tipos 

de células (células 

endoteliais leucócitos, 

neutrófilos, outros) 

 

Mecanismos 

de 

inativação 

Conversão para H2O2 e 

O2 pela SOD 

Conversão para H2O e 

O2 pela catalase 

(peroxissomos), 

glutationa peroxidase 

(citosol, mitocôndria) 

Conversão pra H2O2 

pela glutationa 

peroxidase 

Conversão para 

HNO2 por 

peroxiredoxinas 

(citosol mitocôndria) 

 

 

Efeitos 

patológicos 

Estimula produção de 

enzimas de degradação 

de leucócitos e de 

outras células; pode 

danificar diretamente 

lipídios, proteínas 

Pode ser convertido em 

OH e OCl-, que 

destroem 

microrganismos e 

células; pode atuar à 

distância do local de 

produção 

Radical livre mais 

reativo derivado do 

oxigênio; principal 

ERO responsável por 

danificar lipídeos, 

proteínas e DNA 

Danifica lipídeos, 

proteínas e DNA 

Legenda: HNO2 = nitrito; H2O2 = peróxido de hidrogênio; NO = oxido nítrico; O2- = ânion superóxido; 

OCl- = hipoclorito; -OH = radical hidroxila; ONOO- = peroxinitrito; ERO = espécies reativas de oxigênio; SOD 

= superóxido dismutase. 

 

As EROS tem sido relacionado com os processos fisiopatológicos de doenças 

crônicas, neurodegenerativas assim como o processo de envelhecimento, e seu papel no 

desenvolvimento das desordens tem sido alvo de estudos para compreensão da patogênese das 

mesmas, porém, vale ressaltar que a presença das EROS no organismo biológico também 

possui função fisiológica. No cérebro a atuação da enzima NADPH oxidase está envolvida na 

sinalização para proliferação e manutenção da população de células estaminais neuronais 

(DICKINSON et al., 2011; DICKINSON; CHANG, 2011). Assim como a oxidação de 

proteínas denominadas peroxiredoxinas (proteínas antioxidantes) estão relacionadas com o 

et al., 

2011; REY; REDDY, 2015) A geração localizada das EROS incluem os fagossomos, 
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essencial na resposta imunitária contra patógenos nas células especializadas do sistema 

imunológico, os peroxissomos, que controlam reações de oxidação catabólica, além das 

mitocôndrias, do reticulo endoplasmático e das membranas celulares. (DICKINSON; 

CHANG, 2011) 

A hiperglicemia está associada com a indução e superprodução de espécies reativas de 

oxigênio através de diferentes vias metabólicas, das quais, podem culminar em estresse 

oxidativo. O estresse oxidativo, por sua vez, mantém uma relação íntima e retroalimentativa 

com o processo de inflamação observada em doenças crônicas como a DM, da qual está 

concernente com o desenvolvimento das consequências associadas à doença. (BROWNLEE, 

2001) A relação entre estresse oxidativo e o processo inflamatório tem papel significativo no 

processo de lesão tecidual, que está interligada com a progressão das desordens que ocorrem 

nos diabéticos. (REIS et al., 2008; DICKINSON; CHANG, 2011) O estresse oxidativo é 

marcado pelo desequilíbrio entre a produção de EROS e/ou diminuição do aporte antioxidante 

que pode resultar em uma interrupção da sinalização e controle redox e danos moleculares. 

(SIES, 2015) 

Como já dito anteriormente, a geração de EROS proveniente da hiperglicemia envolve 

via dos polióis, formação de produtos avançados da glicação não-enzimática (AGES), 

ativação da PKC, aumento na atividade das vias das hexosaminas que culmina no mecanismo 

unificado de dano celular. (BROWNLEE, 2001; REIS et al., 2008) A hiperglicemia induz a 

ativação da enzima aldose redutase, a primeira enzima na via dos polióis. (Figura 4) Essa 

enzima é uma oxidoredutase citosólica que catalisa o processo de redução dependente de 

NADPH de diversos compostos carbonílicos como a glicose. A aldose redutase possui baixa 

afinidade pela glicose, então, em condições de normoglicemia essa via é pouco utilizada. No 

entanto, quando em hiperglicemia há uma maior conversão enzimática de glicose em sorbitol 

com consumo elevado de NADPH. O fluxo durante a hiperglicemia em eritrócitos pode 

chegar por volta de 11% do uso total da glicose. O sorbitol, por sua vez, é oxidado em frutose 

pela enzima sorbitol desidrogenase (SDH), reduzindo NAD+ a NADH. O consumo elevado 

por essa via culmina em estresse osmótico pelo aumento de sorbitol, pois trata-se de uma 

molécula que não se difunde facilmente através das membranas celulares. O maior consumo 

pela via também resulta em atividade reduzida de Na+ K+ ATPase, aumento da relação NADH 

/ NAD+ citosólico e diminuição do NADPH citosólico. O aumento da relação NADH / NAD+ 

tem papel na inibição da atividade da enzima gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH), o que resulta no aumento de compostos como triose fosfato, que por sua vez, está 
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relacionada com formação de AGES e diacilglicerol (DAG), relacionados com ativação de 

PKC. O consumo de NAD+ em células endoteliais também está associada ao consumo da Poli 

(ADP-ribose) polimerase ativada. (BROWNLEE, 2001) 

A conversão da glicose a sorbitol pela aldose redutase consome NADPH, que em 

condições hiperglicêmicas conduz para um maior consumo e contribui para a diminuição na 

redução da GSH (glutationa reduzida), um cofator importante na função antioxidante, 

contribuindo para o desequilíbrio que resulta no estresse oxidativo. (Figura 4) (BROWNLEE, 

2001) 

 

Figura 4.Via dos polióis 

 
FONTE: (BROWNLEE, 2001; REIS et al., 2008) 

 

 

Já é bem estabelecido que a via dos polióis possui papel no desenvolvimento de 

distúrbios associado ao metabolismo diabético como o a retinopatia diabética, que continua 

sendo a principal causalidade de perda visual em populações com idade ativa. (GABBAY, 

1973; BROWNLEE, 2005) 

A formação de AGES (Figura 5) é um processo que envolve a glicação de proteínas e 

lipídeos expostos a açucares oxidados (glioxal, metilglioxal e desoxiglucosona), da qual, é 

observado em maior quantidade em vasos retinianos e glomérulos renais em indivíduos 

diabéticos. (BROWNLEE, 2001; IGHODARO, 2018) Acredita-se que possua papel no 
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desenvolvimento da aterosclerose, pois influencia na interrupção da homeostase 

hemodinâmica contribuindo com a destruição da integridade da parede vascular, que pode 

resultar na formação de células espumosas, processo de apoptose e deposição de cálcio. (REIS 

et al., 2008; WANG et al., 2018) As AGES estão relacionadas com modificação de proteínas 

intracelulares referentes a regulação gênica, assim como, interferência de sinalização entre 

matriz e célula por interagir com moléculas da matriz extracelular, cujo pode decorrer 

disfunção celular e produção de EROS. Também atua modificando a proteína albumina, que 

por sua vez, ativa receptores como RAGES (receptor de AGES) estimulando a expressão de 

citocinas envol

crescimento 1 e prostaglandinas. (REIS et al., 2008) Bem como, a interação AGE-RAGE 

promove o estresse oxidativo e estimula meios que o exacerbam como a via da PKC. 

(IGHODARO, 2018) Os precursores de AGES são oriundos da auto oxidação da glicose 

(glioxal), desfosforilação não enzimática das trioses fosfato, gliceraldeído-3-fosfato e di-

hidroxiacetona-fosfato (metilglioxal), e do colapso do aduto de lisina 1-amino-1-desoxifrutose 

derivado da glicose, conhecido como produto de Amadori (desoxiglucosona), das quais, são 

todos resultados do processo hiperglicêmico. (IGHODARO, 2018) 

 
Figura 5.Aumento da produção das AGES e suas consequências patológicas 

 
FONTE: (BROWNLEE, 2001) 
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A família PKC envolve cerca de onze isoformas e são proteínas responsáveis pela 

modulação de outras proteínas por intermédio da fosforilação. A hiperglicemia possui papel 

importante na acumulação de diacilglicerol (DAG), pois estimula a acumulação de 

gliceraldeído-3-fosfato em consequência da inibição da Glicose-3-fosfato desidrogenase 

G3PD, o que resulta também em um acúmulo de dihidroxiacetona-fosfato (DHA-P) (isômero 

da G3P). O DHA-P é reduzido desta forma a G3P, o qual, associa-se com ácidos graxos para 

estímulo da ativação da PKC. É possível que a ativação de DAG-PKC por intermédio da 

hiperglicemia seja consequência da glicoxidação, pois, há evidências que substâncias 

oxidantes como H2O2 possam conduzir a ativação da PKC. Desta forma, a ativação de AGE-

RAGE e da via dos polióis pode aumentar a produção de EROS. (Figura 6) (BROWNLEE, 

2001; REIS et al., 2008) 

Figura 6.Fontes de Diacilglicerol 

 
Fonte: (BROWNLEE, 2001; REIS et al., 2008) 

 
A interação DAG-PKC envolve a ativação de vários fenômenos como aumento da 

expressão de endotelina-1 e diminuição de oxido nítrico, que está relacionada com 

anormalidades do fluxo sanguíneo, assim como, aumento de expressão de TGF-

contribui com aumento da síntese de colágeno e fibronectina, ambas relacionadas com o 

processo de oclusão vascular. (Figura 7) (BROWNLEE, 2005; REIS et al., 2008)  

A via das hexosaminas é relacionada ao metabolismo da frutose-6-fosfato (F6P) 

proveniente da glicólise, que sofre ação de uma enzima controle, a glicosamina-frutose 

aminotransferase (GFAT), intermediário esse que é convertido em Uridina 5`-difosfato-N-
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acetilglicosamina (UDP-GlcNAc) através da ação da enzima UDP-N-acetilglicosamina 

sintase. A enzima UDP-N-acetilglicosamina sintase é essencial para a produção de cadeias 

glicosil de proteínas e lipídeos, da mesma maneira que, é responsável pela modificação pós-

traducional de proteínas. (BROWNLEE, 2001) 

 
Figura 7.Anormalidades estruturais e funcionais decorrentes da ativação da via DAG-PKC 

hiperglicemia induzida. 

 
Fonte: (BROWNLEE, 2001; REIS et al., 2008) 

  

Em condições de normoglicemia, uma quantidade pequena de F6P é desviada da 

glicólise para a via das hexosaminas. Entretanto, quando o organismo se encontra em 

hiperglicemia, quantidades elevadas de F6P são desviadas para esta via e a ação de GFAT é 

regulada. Assim a hiperatividade da enzima O-glicosamina-N-acetiltransferase tem sido 

relacionada com eventos envolvendo a transcrição aumentada de fatores como TGF- -

ß, relacionados com o desenvolvimento de nefropatia associada a DM. (BROWNLEE, 2001) 

 A mitocôndria é uma das principais organelas responsáveis pela produção de EROS 

dentro do metabolismo celular, pois elétrons podem escapar da cadeia de transporte durante o 

processo de respiração mitocondrial. O oxigênio pode ser combinado com elétrons 

sobressalentes para formação O2
-, o qual, pode ser convertido pela superóxido dismutase em 

H2O2. (YU et al., 2016) O peróxido de hidrogênio se difunde facilmente no ambiente celular e 

pode interagir com íons de metal de transição em estado reduzido para resultar em radicais 

hidroxila, através da reação de Fenton:  
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Cu2+/ Fe2+ + H2O2
2+/ Fe3+ + OH + OH- 

O mecanismo unificado da lesão celular na DM parece proceder de um ponto em 

comum: a produção elevada de EROS. A hiperglicemia modula positivamente PARP, logo 

seu aumento atua na inibição de GADPH. A diminuição de GAPDH potencializa os demais 

mecanismos envolvidos na lesão celular. (Figura 8) 

 
Figura 8.Via unificada de dano 

 
Fonte: (BROWNLEE, 2001; REIS et al., 2008) 

 

2.10 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO E DANO AO DNA 

 O estresse oxidativo e inflamação presentes em doenças crônicas podem afetar a 

estabilidade genômica, envolvendo indução de danos ao DNA e inibição dos mecanismos 

responsáveis pelo reparo, e por essa capacidade, podem ser denominados como potenciais 

carcinogênicos endógenos. (IRIGARAY; BELPOMME, 2010; WLODARCZYK, 2019) O 

acúmulo de danos ao DNA pode resultar em uma taxa de mutação aumentada, assim como é 

capaz de alterar a expressão gênica, favorecendo o desenvolvimento de distúrbios no 

metabolismo celular. A estimativa do dano ao DNA representa utilidade potencial na 

avaliação de riscos e na profilaxia dos distúrbios metabólicos associados às doenças crônicas.  

(WLODARCZYK, 2019) 

 A inflamação é uma resposta inespecífica acionada para proteção celular e tecidual 

contra agentes lesivos, e quando se torna crônica tem a capacidade de exacerbar a lesão 
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tecidual, e por essa razão sua presença está relacionada com a progressão de inúmeras 

doenças, como aquelas relacionadas com o sistema cardiovascular e aparecimento de 

cânceres. (KUMAR, 2016) Esse fenômeno também é observado na DM pois há 

retroalimentação do estresse oxidativo, estado de inflamação e presença de dano. As EROS, 

quando a célula está sob estresse oxidativo, estão relacionadas com a peroxidação lipídica, 

produção de malondialdeído e dano ao DNA. Essa interação com o DNA pode resultar em 

lesões básicas da estrutura como oxidação, alquilação, metilação, nitração, desaminação e 

quebras de fita simples, dupla e ligações cruzadas, porém, vale ressaltar que as EROS também 

podem causar danos indiretos à molécula do DNA através da reação com outros componentes 

celulares, produzindo espécies eletrolíticas reativas. (YU et al., 2016)  

 O DNA é uma molécula de ácido desoxirribonucleico com duas cadeias polipeptídicas 

compostas por quatro tipos de subunidades nucleotídicas: adenina, guanina, timina e citosina. 

(ALBERTS; JOHNSON; LEWIS, 2014) Todas as quatro bases nucleotídicas podem ser 

suscetíveis ao processo de oxidação. Todavia, a oxidação de guanina e timina são as mais 

observadas na literatura: 8-oxo-guanina (8-oxo-G) e timina glicol (TG). A oxidação da timina 

pode resultar em instabilidade celular, bloqueio da duplicação do DNA e transcrição, caso não 

reparada. A guanina tem maior potencial de oxidação e, por isso, é mais facilmente oxidada 

com relação as demais bases. Portanto, a presença de 8-oxo-G pode incorrer em erros de 

pareamento de bases durante a duplicação de DNA e é capaz de gerar mutações. 

(BJELLAND; SEEBERG, 2003) 

 O reparo do DNA in vivo com a presença de bases oxidadas ocorre principalmente 

pela via de reparo por excisão de base envolvendo glicosilases de DNA, entretanto, alguns 

tipos de lesões oxidativas podem envolver reparação por excisão de nucleotídeo e reparo por 

incompatibilidade. (BJELLAND; SEEBERG, 2003) Lesões de DNA não reparadas podem 

desencadear efeitos citotóxicos e mutagênicos, perturbando o controle e eficiência da 

replicação e transcrição do DNA. (YU et al., 2016) 

 De fato, Giovannucci et al., em 2010, publicaram um documento na revista Diabetes 

Care que expõe dados que associam a doença DM2 ao aparecimento do câncer, conferindo a 

estes pacientes um risco aumentado para o desenvolvimento neoplásico. (GIOVANNUCCI et 

al., 2010)  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o dano no DNA antes e durante a hiperglicemia provocada por dieta-prova em 

pacientes diabéticos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar o perfil glicêmico dos pacientes e controles. 

 Avaliar semi-quantitativamente rupturas de DNA através do ensaio cometa alcalino, 

antes e depois da dieta-prova. 

 Dosar a capacidade antioxidante total nos grupos estudados. 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1  AMOSTRAGEM E DESENHO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo prospectivo analítico transversal aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da UFF, número CAAE: 49306015.2.0000.5243 (anexo I) 

em que foram selecionados 30 pacientes com DM2, maiores de 18 anos e de ambos os sexos, 

em tratamento e com diagnóstico confirmado da doença há mais de cinco anos, atendidos no 

Ambulatório de Oftalmologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. Para composição do 

grupo controle foram selecionados 20 indivíduos sem histórico de DM, maiores de 18 anos e 

de ambos os sexos. Os pacientes diabéticos foram recrutados no ambulatório de oftalmologia, 

pois, o presente estudo faz parte de um projeto que visava estudar retinopatia diabética e já 

havia parceria com o setor. 

Critérios de inclusão: Foram incluídos neste trabalho pacientes voluntários de ambos os 

sexos, com idades acima de 18 anos, provenientes do Ambulatório de Oftalmologia do 

HUAP, diagnosticados com DM2 a mais de cinco anos, que estavam sob acompanhamento 

médico e tratamento farmacológico.  

Para o grupo controle foram incluídos pacientes não diabéticos maiores de 18 anos de 

ambos os sexos. 

Critérios de exclusão: foram excluídos deste projeto indivíduos que relataram exposição 

pregressa a radiação ou quimioterapia, consumo elevado de álcool nos últimos dias 
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(relacionado ao momento da coleta), infecções virais recentes, tabagismo e exposição 

ocupacional a agentes tóxicos. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, todos os voluntários foram 

apresentados ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e participaram do estudo 

mediante a assinatura e orientação da sua participação no estudo. Os voluntários foram 

convidados para comparecer pela manhã em dia agendado para a coleta de sangue periférico. 

Foram colhidos também os dados demográficos e clínicos destes voluntários através de 

questionamentos ao próprio paciente e análise dos prontuários. 

Portanto no dia agendado, foram realizadas duas coletas de sangue venoso, sendo a 

primeira em jejum de 8 a 10 horas, sem restrição hídrica; a segunda após meia hora da 

ingestão da dieta-prova oferecida pelos pesquisadores (apêndice II), seguindo o esquema 

elucidado na figura 9. 

A dieta-prova utilizada no presente estudo foi baseada em dieta descrita por Miller e 

Gonçalves (2005) para estudos pós-prandiais. A quantidade de carboidratos contidos na dieta-

prova foi estimada através do livro Tabela de C . 

(Franco, 2002). A validação da dieta-prova foi realizada em estudos anteriores do nosso 

grupo, após coleta e dosagem de glicose nos tempos 0, 30, 1 e 2h, onde ficou estabelecido o 

tempo de 30 minutos para o pico pós-prandial. O oferecimento da dieta-prova tem o intuito de 

homogeneizar a ingestão dos alimentos e quantidade de carboidratos antes das coletas 

laboratoriais. A ingestão da dieta-prova é segura para pacientes DM2 uma vez que possui 

quantidades de carboidratos inferiores à uma refeição convencional. Uma das complicações 

que poderiam advir do aumento dos níveis de glicose circulante nesses pacientes é o estado 

hiperosmolar não cetótico, que é um processo grave de estabelecimento lento que geralmente 

ocorre em glicemias maiores que 600 mg/dL, cujos níveis elevados são associados à 

hiperosmolaridade plasmática e desidratação celular sem presença de cetose. A ingestão da 

dieta-prova com este quantitativo de carboidratos não é capaz de promover glicemias tão 

elevadas que poderiam levar ao estado hiperosmolar não cetótico. (KANAAN, 2019) 
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Figura 9.Disposição das coletas de sangue 

 

Os materiais foram coletados em tubo sem anticoagulante para obtenção do soro, tubo 

EDTA e tubo com heparina de lítio para obtenção do sangue total e das células para as 

determinações laboratoriais, respectivamente.  

4.2 LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇAO DO ESTUDO  

A coleta de dados e materiais foi realizada no setor de oftalmologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, respectivamente. Os 

experimentos foram desenvolvidos no Laboratório Multiusuário de Apoio à Pesquisa em 

Nefrologia e Ciências Médicas-LAMAP. 

4.3 TESTES LABORATORIAIS 

4.3.1  Ensaio cometa 

4.3.1.1 Preparação das lâminas e lise celular 

O teste do cometa foi realizado utilizando lâmínas de microscopia revestidas com 

camadas de agarose em mistura com a amostra biológica, que foram submetidas à eletroforese 

em ambiente alcalino. 

Para tal, as lâminas de microscopia foram banhadas em agarose de ponto de fusão 

normal a 1,5% (A914, Sigma-Aldrich, USA) em Solução de Tampão Fosfato (PBS) sob 

temperatura de 60 °C ± 1°C em banho-maria (Deprom PBM 120, Brasil), formando uma fina 

camada de gel. Após a secagem, foram armazenadas em temperatura ambiente para uso 

posterior.  
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Para a confecção da segunda camada de agarose contendo a amostra dos indivíduos, 

a  de agarose de baixo ponto de fusão a 0,75% 

(A5304,Sigma-Aldrich, USA) em Solução de Tampão Fosfato (PBS) e a mistura foi mantida 

a 37 °C. Em seguida, essa mistura em arraste sobre lâminas 

previamente revestidas pela fina camada agarose. Posteriomente, uma lamínula foi 

posicionada em cima de cada lâmina com agarose. 

Após o endurecimento do gel de agarose (12 minutos a 4ºC) todas as lamínulas foram 

retiradas e, as lâminas foram mergulhadas em solução de lise celular gelada overnight (2,25 

M de NaCl, 90 mM de Na2EDTA, 9 mM TRIS, 1% Triton X-100, 10% DMSO e pH 10).  

Para cada voluntário foram preparadas quatro lâminas para a realização do teste do 

cometa (duas para o tempo 0 e duas para o tempo 1). 

4.3.1.2 Desenrolamento e eletroforese de DNA 

As lâminas preparadas na etapa anterior foram posicionadas em uma cuba de 

eletroforese horizontal (K33-15H, Kasvi, USA) preenchidas com solução alcalina de 

eletroforese (300 mM NaOH, 1mM EDTA dissódico, pH > 13), para desenrolamento e 

expressão dos diferentes graus de dano de DNA sensíveis ao tratamento alcalino.  

A corrida eletroforética ocorreu nas seguintes condições: 25 minutos a 30 Volts e 300 

mA. Para tal, utilizamos fonte de eletroforese da marca BioRAD (1000/500, BioRAD, USA) 

em cuba-bandeja de 15 cm x 15 cm. Todos os procedimentos descritos acima foram efetuados 

em ambiente escuro para minimizar possíveis danos infligidos pela luz do espectro 

ultravioleta. 

4.3.1.3  Neutralização 

Para neutralização do tampão de corrida alcalino, as lâminas foram cobertas com 

tampão de neutralização (0,4 M TRIS-HCl) por três ciclos de cinco minutos. Após a 

neutralização as lâminas foram colocadas em caixas com álcool propílico por dez minutos 

para aumentar a sua durabilidade. 
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4.3.1.4 Controle positivo 

Para caracterização de dano, uma alíquota de amostra de sangue foi exposta ao agente 

genotóxico (Metanosulfonato de metila MMS, Sigma-Aldrich, USA), através de uma diluição 

seriada realizada na capela de fluxo laminar para obtenção de diferentes concentrações e 

geração de diferentes graus de dano celular: 

 

a) Para grau zero, Solução solvente PBS + amostra de sangue 

b) Para grau um, foi realizada uma diluição 1:1000, onde foi obtida uma concentração 

 

c) Para grau dois, foi realizada uma diluição 1:100, onde foi obtida uma concentração 

 

d) Para grau três, foi realizada uma diluição 1:10, onde foi obtida uma concentração 

 

4.3.1.5  Microscopia e validação do ensaio 

Foram adicionados às lâminas 30 µL do intercalador de DNA brometo de etídio e a 

leitura foi realizada no microscópio de fluorescência Zeiss Axiocam MRC (Alemanha) em um 

aumento de 400 X através de uma medição visual feita por dois observadores distintos. Foram 

considerados 50 celuloides escolhidos em campos aleatoriamente. A qualificação do dano foi 

classificada em quatro categorias, variando a migração visível (grau zero, sem danos 

genômicos) ao comprimento máximo (grau três). O dano de DNA foi expresso em 

porcentagem de células nas quatro diferentes classes e em número de unidades arbitrarias 

totais (U.A.T.), de acordo com a fórmula:  

 

U.A.T. = [(M0 x 0) + (M1 x 1) + (M2 x 2) + (M3 x 3)] 

M0 = Número de células com classe de dano 0 

M1 = Número de células com classe de dano 1 

M2 = Número de células com classe de dano 2 

M3 = Número de células com classe de dano 3 

Fonte: (CILIÃO et al., 2016a)  
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Sendo M=Número de células correspondente ao grau de ausência ou presença de dano 

(0, 1, 2 e 3) observada nas lâminas dos pacientes.

Figura 10.Classificação visual do dano de DNA demonstrado no ensaio cometa pelo controle 

positivo induzidos por MMS

De forma sequencial: A) Grau 0; B) Grau 1; C) Grau 2 e D) Grau 3. Análise realizada na objetiva de 40x. 

Adaptado (OLIVEIRA, 2018a)

4.3.2 Capacidade Antioxidante Total

A dosagem da CAT foi realizada através do ensaio colorimétrico (Cat.#MAK334, 

Sigma-Aldrich, USA) utilizando como amostra soro dos pacientes diabéticos e saudáveis. A 

medição da CAT das amostras biológicas é indicativa da sua capacidade de combater danos 

oxidativos induzidos pelo estresse nas células. O ensaio tem como princípio medir a 

capacidade do soro do paciente em reduzir íons Cu2+ em solução oxidante até a formação de 

íon cuproso (Cu+). O Cu+ resultante forma um complexo colorido que é lido em 
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espectrofotômetro Spectramax M3® (SpectramaxTM M3; Molecular Devices, Silicon Valley, 

CA, USA) a 570 nm, e analisado em software SoftMaxTM Pro 6.0® (Molecular Devices, 

Silicon Valley, CA, USA). A intensidade da cor é diretamente proporcional à CAT na 

amostra. O kit utiliza 20 

Trolox® como solução padrão (análogo sintético e hidrossolúvel da vitamina E), em volume 

final de reação de 120 L. A curva padrão foi construída nas concentrações de 0, 300, 600 e 

1000  de Trolox®. O ensaio fornece a capacidade antioxidante em equivalentes Trolox® e 

possui linearidade em valores de concentração entre 1,5 a 1000   

4.3.3 Cálculo do índice de massa corporal 

O índice de massa corporal (IMC) é a relação entre peso e altura e o cálculo foi feito 

de acordo com a fórmula:  

 

IMC = peso/ altura2 

 

Onde, o peso foi expresso em kg e a altura em metros, assim o resultado é dado em 

kg/m2.  

A faixa o IMC considerado foi baseado nos valores preconizados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 1995) 

 Magreza: quando o resultado é menor que 18,5 kg/m2; 

 Normal: quando o resultado está entre 18,5 e 24,9 kg/m2; 

 Sobrepeso: quando o resultado está entre 24,9 e 30 kg/m2; 

 Obesidade: quando o resultado é maior que 30 kg/m2. 

 

4.3.4 Dosagens bioquímicas 

A dosagem de glicemia dos grupos foi realizada em aparelho de bioquímica 

automatizado Cobas 6000 Analyser Series, c501® (Roche Diagnostics, USA), através de 

método enzimático por hexoquinase e leitura em ultravioleta da mesma marca (GLUC2® for 

6000 series; Roche Diagnostics, USA). Foram considerados como normais valores menores 

que valores alterados a partir de 6,5% de HbA1c. (NETTO et al., 2009a)  

As dosagens de hemoglobina glicada (HbA1c) foram realizadas em aparelho 

totalmente automatizado, utilizando o ensaio de cromatografia líquida de alta performance 
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(HPLC) pela metodologia de cromatografia de alta afinidade por meio do aparelho D-

Hemoglobin Testing System (BIO-RAD, Brasil). Os resultados foram expressos em 

porcentagem (%) em relação à concentração de hemoglobina total da amostra. Foram 

considerados valores alterados a partir de 6,5% de HbA1c. (NETTO et al., 2009b) 

A glicemia média estimada foi calculada a partir dos valores de hemoglobina glicada 

dos pacientes e controles pela aplicação da seguinte fórmula: 

Glicemia média (mg/dL) = 28,7 ×Hemoglobina glicosilada  46,7 

Fonte: American Diabetes Association (ADA, 2019a) 

Demais informações contidas nos resultados, como medicações, tempo de DM, 

histórico familiar entre outras, foram retiradas dos prontuários dos pacientes, através do 

preenchimento do formulário para aquisição de dados demográficos e clínicos (apêndice I). 

 

4.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

As variáveis contínuas foram expressas como média ± erro padrão da média. As 

variáveis categóricas foram expressas como frequências.  

Os dados foram submetidos aos testes de Smirnov para investigar se obedece a curva 

Gaussian. Após, foram analisados através de testes paramétricos e não paramétricos, 

conforme indicação. Para comparação dos tempos (T0 e T1) dentro dos grupos foi utilizado o 

teste Wilcoxon. Para comparação entre os grupos diabéticos e controles com relação ao tempo 

(T0 e T0; T1 e T1) foi utilizado o teste de Mann Whitney. Para os dados da capacidade 

antioxidante total foi utilizado teste t de Student. Para as correlações envolvendo as variáveis 

glicose, hemoglobina glicada, ensaio cometa e capacidade antioxidante foram utilizada o teste 

de Spearman.  

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa de gráfico e estatística 

GraphPad Prism versão 8.0. O nível de significância foi considerado com valores de p < 

0,05. 
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5 RESULTADOS  

Foram recrutados 30 pacientes diabéticos, sendo 20 (66,7%) do sexo feminino. A 

média de idade dos pacientes é de 62,5 ± 1,8 anos com tempo de diagnóstico de DM2 

aproximadamente 22,3 ± 2,2 anos. Dentre o grupo de pacientes, 21 (67,7) apresentam 

histórico familiar de DM. Hipertensão (28; 93,3%), dislipidemia (14; 46,7%), obesidade (8; 

26,7%), cardiopatia (4; 13,3%) e doença renal crônica (6; 20,0%) foram as principais 

comorbidades apresentadas, além do DM2. Alterações microvasculares como retinopatia 

diabética foram observadas em 80.0% (n=24) dos pacientes. Assim como o desenvolvimento 

de outras complicações como neuropatia diabética (4; 13,3%), pé diabético (2; 6,7%) e 

amputação (2; 6,7%). No grupo controle foi observada uma média de idade de 44,5 ± 9,3 

anos, sendo a maioria dos participantes também do grupo feminino (14; 63,6%). Onze 

(45,0%) indivíduos apresentaram histórico familiar de DM. Três (15,0%) voluntários 

apresentaram dislipidemia. Com relação ao exercício físico, sete (23,3%) pacientes alocados 

no grupo diabéticos e seis (30,0%) voluntários do grupo controle declararam fazer atividade 

física rotineiramente. A inatividade física reflete nos resultados encontrados no índice de 

massa corpórea de ambos os grupos, uma vez que o IMC dos pacientes diabéticos (29,3±0,7 

Kg/m2) está próximo do grau da obesidade segundo a OMS, e dos pacientes controles em 

sobrepeso (25,3±0,8 Kg/m2). Há diferença estatística entre os grupos estudados (p = 0,0124). 

(Tabela 2)  

Dentro dos pacientes diabéticos foi observada a utilização de insulinoterapia em 19 

(63,3%) dos pacientes diabéticos, seguida da utilização de metformina em 19 (63,3%). Foi 

observada também a utilização de anti-hipertensivos e diuréticos em 25 (83,3%) e 13 (43,3%) 

dos pacientes. Somente 3 (10,0%) dos pacientes diabéticos relataram fazer uso de complexo 

vitamínico, enquanto 7 (31,8%) dos controles informaram fazer uso deste tipo de suplemento. 

(Tabela 2) 
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Tabela 2.Dados demográficos dos pacientes diabéticos e controles recrutados no Hospital 

Antônio Pedro no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2020. 

Parâmetros, n (%) Diabéticos 
(n=30) 

Controles  
(n=20) 

Gênero (n, %)     

 Feminino 20 (66,7) 14 (70,0) 

 Masculino 10 (33,3) 6 (30,0) 

I   Idade (anos, média ± epm) 62,5 ± 1,8 44,5 ± 2,1 

Tempo de DM (anos, média ± epm) 22,3 ± 2,2 - 

Histórico familiar de DM (n, %) 21 (67,7) 11 (45,0) 

Outras comorbidades (n, %)   

 Hipertensão 28 (93,3) - 

 Dislipidemia 14 (46,7) 3 (15,0) 

 Obesidade 8 (26,7) - 

 Doenças cardiovasculares 7 (23,3) - 

 Doença renal crônica 6 (20,0) - 

  Complicações (n, %)   

 Retinopatia diabética 24 (80,0) - 

 Neuropatia diabética 4 (13,3) - 

 Pé diabético 2 (6,7) - 

 Amputação 2 (6,7) - 

 Cegueira 1 (3,3) - 

Exercício físico (n, %) 6 (20,0) 7 (35,0) 

IMC (Kg/m2; média ± epm) 29,3± 0,7 25,3±0,8 

Uso de suplemento vitamínico (n, %) 3 (10,0) 7 (31,8) 

Medicamentos (n, %)    

Insulina 17 (56,7) - 

Metformina 19 (63,3) - 

Diuréticos 13 (43,3) - 

Anti-hipertensivos 24 (80,0) - 

Ácido acetilsalicílico 9 (30,0) - 

Dislipidemiantes 18 (60,0) 3 (15,0) 

 IMC= Índice de Massa corporal; epm indica erro padrão da média 
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A média da glicemia e hemoglobina glicada dos pacientes diabéticos e controles estão 

dispostas na tabela 3. O pico da glicemia (T1) dos pacientes diabéticos ultrapassou 200 

mg/dL, o que é esperado para o perfil desses pacientes, assim como valores aumentados de 

glicose de jejum e hemoglobina glicada. 

Tabela 3.Parâmetros glicêmicos dos pacientes diabéticos e controles. 

Parâmetros glicêmicos (média ± epm) Diabéticos Controles P valor 
Glicose T0 (mg/dL) 148,9 ± 15,4 a

 91,7 ± 2,1 a 0,01;  

Glicose T1 (mg/dL) 203,6 ± 16,4 ª, b 112,3 ± 4,3 b a <0,0001; b 0,004 

Glicemia média estimada (mg/dL) 188,4± 10,2 a 99,5± 2,4  a <0,0001 

Hemoglobina glicada (%) 8,19 ± 0,4 a 5,1 ± 0,09  a <0,0001 

Os resultados são expressos em média ± erro padrão da média. a = Diabéticos versus Controles; b = T0 versus 
T1. Foram considerados significativos valores de p < 0,05. 

 

Quando avaliamos os danos ao DNA, observamos que os pacientes diabéticos 

apresentaram média de U.A.T. igual a 5,57 ± 1,45 no tempo 0 e 11,90 ± 3,12 no tempo 1. Já 

no grupo controle foi observado média da U.A.T. igual a 1,75 ± 0,62 no tempo 0 e 1,05 ± 0,34 

no tempo 1. No tempo 0 não houve diferença entre os grupos. Entretanto, quando comparados 

no tempo 1, uma diferença estatística (p=0,01) é evidenciada entre o grupo diabéticos e 

controles. Quando os pacientes e controles foram expostos à hiperglicemia provocada, o 

grupo dos diabéticos demonstrou um aumento na degradação do DNA (p=0,02). Fato este não 

observado no grupo controle (Figura 11). A figura 12 ilustra o comportamento individual dos 

pacientes e controles frente à hiperglicemia (nos tempos T0 e T1), onde podemos visualizar as 

alterações nitidamente maiores no grupo dos diabéticos, em contrapartida, nos controles não 

há aumento após estímulo (Figura 12). 
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Figura 11.Índice de dano no DNA nos tempos 0 e 1 dos grupos com e sem diabetes mellitus 

 

Os resultados são expressos em média ± erro padrão da média. U.A.T. = Unidades arbitrárias totais. T0 = 
jejum; T1 = 30 minutos após dieta-prova. Foram considerados significativos valores de p < 0,05. 
 

 

 

No gráfico 12 foi possível observar o aumento individual de danos ao DNA nos 

pacientes diabéticos no tempo T1, o que não é visto nos pacientes controles. Além disso, pode 

ser visualizado que os pacientes diabéticos possuem nitidamente mais dano ao DNA, tanto em 

T0 quanto em T1. 
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Figura 12.Índice de dano individualizado dos pacientes diabéticos e controles no tempo 0 e 

tempo 1. 

 
U.A.T. = Unidades arbitrárias totais. T0 = jejum; T1 = 30 minutos após dieta-prova. Foram considerados 
significativos valores de p < 0,05. 
 

 

Quando separamos os grupos por graus de lesão ao DNA, os pacientes diabéticos 

possuem menor média de nucleóides sem danos (Grau 0) do que os controles, e esta diferença 

é estatisticamente significativa em T1 (p=0,01) (Figura 13). Em relação aos graus 

correspondentes aos danos (grau 1, 2 e 3) observamos que os diabéticos apresentaram mais 

células com danos do que os controles, tanto em T0 quanto em T1, porém somente no grau 1 

em T1 observa-se significância estatística (p=0,01). Portanto, a diferença observada na figura 

11 é resultante da somatória dos aumentos observados nos graus 1, 2 e 3 no grupo dos 

diabéticos, tanto em T0 quanto em T1.  
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Figura 13.Classes de nucleóides no tempo em jejum e pós dieta-prova 

 
Imagens dos nucleóides sem e com danos ao DNA: A. Grau 0; B. Grau 1; C. Grau 2; D. Grau 3. Diferenças de 
nucleóides entre os grupos Diabéticos e Controles nos tempos jejum (T0) e após dieta- prova (T1): E. Grau 0; F. 
Grau 1; G. Grau 2. H. Grau 3. Foram considerados significativos valores de p < 0,05. 

 

 

As U.A.T. obtiveram uma correlação moderada com a hemoglobina glicada de todos 

os pacientes diabéticos e controles (Figura 14A). O mesmo pode ser observado com a 

glicemia no tempo T1 de todos os pacientes, onde encontra-se uma correlação, porém fraca 

(Figura. 14B).  
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Figura 14.Correlação entre o índice de dano do ensaio cometa e os parâmetros glicêmicos. 

 

A. Correlação das unidades arbitrárias totais (U.A.T.) e hemoglobina glicada (HbA1c). B. Correlação das 
unidades arbitrárias totais (U.A.T.) e a glicemia. 

 

Quando analisada a CAT dos voluntários no tempo 0, os pacientes diabéticos 

apresentam maior CAT quando comparados aos controles (p=0,0186) (Figura 15). A 

concentração de CAT se correlaciona positivamente com os parâmetros glicêmicos que 

envolve tanto a hemoglobina glicada (Figura 16A) como a glicemia em T0 (Figura 16B), 

momento em que foi dosada a CAT. Não foi observada uma correlação entre a CAT e U.A.T. 

do ensaio cometa (Figura 17) 
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Figura 15.Concentração da capacidade antioxidante total dos voluntários diabéticos e 

controles 

 
Os valores são expressos em média e erro padrão da média. Foram considerados significativos valores de p < 
0,05. 

 

 

Figura 16.Correlação da capacidade antioxidante total com o perfil glicêmico. 

A. Correlação da CAT (uM) e hemoglobina glicada (HbA1c). B. Correlação da CAT (uM) e glicemia. 

 

 
A. Correlação das unidades arbitrárias totais (U.A.T.) e hemoglobina glicada (HbA1c). B. Correlação das 
unidades arbitrárias totais (U.A.T.) e capacidade antioxidante. 
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Figura 17.Correlação entre o índice de dano e capacidade antioxidante total  
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CAT (uM) = Capacidade antioxidante total; U.A.T. = Unidades arbitrárias totais.  

 

6 DISCUSSÃO 

A DM2 é uma doença crônica com um crescimento vertiginoso principalmente na 

população idosa. Em 1975 foi detectado pela Organização Mundial da Saúde como um 

problema de saúde pública e desde então permanece dentro da lista de doenças não 

transmissíveis preocupantes. (WHO, 2009; TRAVIESO; MENDES; SOUSA, 2017) A 

morbimortalidade referente à DM2 está associada com o desenvolvimento das complicações 

crônicas, das quais, podem ser evitadas com um controle metabólico otimizado envolvendo 

medidas de autogestão, acompanhamento clínico periódico e intervenção terapêutica imediata. 

(SIMÃO et al., 2017; WHO, 2021) Um estudo transversal de 2013 observou fraco controle 

glicêmico em pacientes brasileiros atendidos na rede pública de saúde. Um total de 5750 

pacientes foi analisado e a média da hemoglobina glicada desses pacientes foi de 8,6%. O 

bom controle glicêmico (HbA1c <7%) foi observada em apenas 26% dessa população. 

(VIANA et al., 2013) Outros trabalhos também observaram fatores envolvidos no controle 

glicêmico deficiente em diabéticos no Brasil, como o estudo multicêntrico retrospectivo 

efetuado em 2019.(G DUARTE et al, 2019) Isso vai de encontro com o perfil de pacientes 

com DM na América Latina. A IDF (Federação Internacional de Diabetes) publicou um 

consenso da América Latina que observou uma prevalência de diabéticos de 5,5 em 2015 e 

13,6% em 2017, configurando um aumento de três e 12% entre estes anos. (LÓPEZ-
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JARAMILLO et al., 2019) Logo, a compreensão da realidade epidemiológica dos pacientes 

diabéticos é de suma importância, assim como, os estudos para entendimento entre as 

interações entre controle glicêmico e complicações crônicas da doença. Visto que, as 

complicações associadas a doença comprometem a qualidade de vida dos seus portadores e 

aumentam os gastos com recursos relacionados ao tratamento. Ademais, nos últimos anos, a 

hiperglicemia pontual tem sido discutida como propulsora também das complicações 

observadas na doença (CERIELLO, 2003; HEINE et al., 2004a), muitas vezes ocasionada 

desequilíbrio no sistema antioxidante. Portanto, este trabalho tem como objetivo abordar a 

influência das flutuações glicêmicas sobre marcadores de estresse oxidativo como ensaio 

cometa e CAT. 

Segundo os dados observados no presente trabalho, a média de idade dos pacientes 

diabéticos recrutados é de 62,5 anos, com tempo médio de diagnóstico da doença de 22 anos, 

logo podemos afirmar que a idade prevista para o diagnóstico dos indivíduos teria sido em 

torno dos 40 anos, corroborando os dados na literatura acerca do surgimento de DM2, que 

geralmente, se manifesta na quarta década de vida. (SBD, 2019; ADA, 2019b) Além disso, 

67,7% (21/30) dos pacientes diabéticos apresentam algum familiar que também manifestou a 

doença, demonstrando o caráter multifatorial da DM2, que além de fatores ambientais, possui 

uma forte influência com relação à herança genética. Os fatores ambientais funcionam como 

um acelerador a suscetibilidade exercida pela carga genética no desenvolvimento da DM2. 

(MOISÉS, 2006; SBD, 2019) Relatos da Framing Offspring Study demonstram que 

indivíduos que possuem um dos pais com DM2, possuem o risco de 3,4-3,5 vezes de 

desenvolverem a doença. Caso os dois pais sejam portadores da DM esse risco sobe para 6,1 

vezes. (MEIGS; CUPPLES; WILSON, 2000). Cerca de 30% dos pacientes relataram DM 

materna. Tem sido objeto de estudo a relação entre DM materna e o desenvolvimento de DM2 

em seus rebentos, cuja algumas hipóteses envolvem hiperglicemia uterina, alterações no DNA 

mitocondrial e existência de um locus de susceptibilidade ligado ao cromossomo X. (AERTS; 

HOLEMANS; VAN ASSCHE, 1990; SAKER et al., 1997; CRISPIM et al., 2006) A média de 

idade dos voluntários controle foi de 44,5 anos. Os voluntários foram amostras de 

conveniência de indivíduos que trabalham no Hospital Universitário Antônio Pedro. Houve 

uma dificuldade de inclusão de indivíduos com idade próxima ao grupo diabético que não 

possuísse alguma doença crônica, mesmo assim três (15%) dos nossos indivíduos voluntários 

apresentaram dislipidemia controlada através de fármacos. Em contraponto, esses indivíduos 

não apresentaram alterações com relação aos marcadores propostos no trabalho e nem quadro 
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de resistência insulínica nas provas de controle glicêmico pontuais ou a longo prazo. No 

grupo controle 11 (45%) os voluntários apresentaram histórico familiar de DM, porém, não 

apresentam a doença até o momento. Hábitos podem explicar o não desenvolvimento da 

doença nesses indivíduos. Alimentação, exercício físico e acompanhamento da glicemia 

podem retardar o aparecimento da doença. A idade acima dos 45 anos é considerada um dos 

fatores de risco, nossos voluntários têm pouca idade com relação aos nossos pacientes 

diabéticos. (SBD, 2019; QIU et al., 2018; DE SOUSA et al., 2019) 

A DM2 é uma doença com proporções epidêmicas acometendo cerca de 463 milhões 

de indivíduos ao redor do mundo. Estima-se que no Brasil, 14,3 milhões de indivíduos na 

faixa dos 20 a 79 anos sejam portadores da doença. (IDF, 2019) No presente estudo, a maioria 

dos voluntários é de sexo feminino (66,7%), estando de acordo com estudo epidemiológico 

realizado no Estado do Rio de Janeiro em 2008, em que a maior parte dos diabéticos também 

era mulheres (57,7%). (FLOR; CAMPOS, 2017) Esse dado também vai ao encontro com a 

Pesquisa nacional de saúde que em 2019 observou uma prevalência da DM de 9,7% em 

mulheres e 6,9% em homens utilizando critérios laboratoriais e/ou uso de medicamentos. 

(MALTA et al., 2019) As mulheres sabidamente procuram mais ajuda médica, o que pode 

contribuir com mais dados acerca do diagnóstico da DM2. Embora fatores como DM 

gestacional e alterações hormonais devido a menopausa, associados com elevação de tecido 

adiposo abdominal, podem estar relacionadas também com o aumento dos índices da doença 

nas mulheres. (DELMONTE; KIM, 2011; TSAI; WU; HSU, 2014) 

Dentre os pacientes diabéticos as manifestações de outras comorbidades como 

hipertensão (HAS) e dislipidemia são encontrados, visto que, suas fisiopatologias se 

correlacionam (disfunção endotelial, estresse oxidativo e inflamação). A retinopatia foi uma 

das complicações mais vistas (80,0%) assim como a HAS (93,3%), contribuindo com mais de 

80% das comorbidades existentes. A porcentagem de retinopatia encontrada já era esperada 

devido ao local de recrutamento, efetuado no ambulatório de oftalmologia, ademais, a 

retinopatia diabética é um achado proveniente das alterações microvasculares presente em 

mais de 60% dos indivíduos diabéticos, após 20 anos do percurso da doença, sendo uma das 

primeiras microlesões a serem detectadas. (TSCHIEDEL, 2014) A DM e hipertensão são 

corresponsáveis pelas principais causas de mortalidade e hospitalizações no Brasil com 

relação a doenças não transmissíveis. (PETRIE; GUZIK; TOUYZ, 2018) Em um documento 

efetuado por especialistas, membros das Sociedades de Cardiologia, Endocrinologia, 

Medicina Interna, Nefrologia e Diabetes dos países da América Latina observaram uma 
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prevalência de 74,4% de hipertensão arterial em pacientes diabéticos. (MARTINEZ; 

MURAD, 2014; MALTA et al., 2015; GROSSMAN; GROSSMAN, 2017) Na América latina 

a prevalência da hipertensão arterial em indivíduos diabéticos é de 1,5-3 vezes maior do que 

indivíduos não diabéticos com idade equivalente. (SCHARGRODSKY et al., 2008; LÓPEZ-

JARAMILLO et al., 2019) Esses dados contrastam com aumento nas taxas de mortalidade e 

morbidade cardiovascular nas últimas décadas do século XX e início do século XXI na 

América Latina devido ao aumento da HAS, DM, Obesidade e Síndrome metabólica. Esse 

aumento é reflexo das mudanças de estilo de vida, transição alimentar para um estilo ocidental 

de nutrição e migração rural para as periferias urbanas, da qual, contribuem para expressão 

dessas doenças. (LÓPEZ-JARAMILLO et al., 2014; AVILÉS-SANTA et al., 2020) Cerca de 

46,7% (14/30) dos voluntários diabéticos do nosso estudo possuem dislipidemia e 26,7% 

(8/30) apresentam obesidade. Já é bem estabelecida à relação do excesso de peso com 

patogênese da DM e HAS, pois, na obesidade visceral há uma maior disponibilidade de 

ácidos graxos que contribuem para resistência insulínica e hiperinsulinemia, que por sua vez, 

contribuem com o desenvolvimento da aterosclerose e HAS. (MARTINEZ; MURAD, 2014) 

O índice de massa corporal dos voluntários diabéticos foi maior que nos controles saudáveis. 

A média do IMC dos pacientes diabéticos (29,3± 0,7 Kg/m2) os classifica como um grupo 

dentro do sobrepeso, quase obesos, e os controles também em sobrepeso, porém em valores 

próximos ao considerado adequado (25,3±0,8 Kg/m2). (PERISSINOTTO et al., 2002) Esses 

dados corroboram o sedentarismo observado na maioria dos pacientes estudados. 

Com análise dos prontuários podemos observar que 23,3% (7/30) dos nossos 

voluntários diabéticos apresentaram doenças cardiovasculares e 20,0% (6/30) apresentaram 

doença renal crônica. Ou seja, os pacientes observados no trabalho são indivíduos que 

apresentam um quadro de comorbidades associadas com a evolução da DM e Hipertensão. 

Embora os pacientes diabéticos tenham demonstrado adesão de quase 100% ao 

tratamento, podemos observar altos valores de hemoglobina glicada e glicemia de jejum, em 

comparação aos controles (Tabela 3). Ambos apresentaram valores compatíveis com as 

faixas estipuladas pela Associação Americana de Diabetes (ADA) e Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD), tanto para caracterização de DM, quanto caracterização do padrão de 

normalidade. (SBD, 2019; ADA, 2019b). A recomendação da ADA para o bom controle 

glicêmico para indivíduos adultos diabéticos, é que a hemoglobina glicada (Hb1Ac) deve 

estar por volta de 6,5 a 7%. Nossos pacientes apresentaram uma Hb1Ac média de 8,19%, da 

qual se encontra em um perfil de descontrole. Dentro do grupo de 30 pacientes, 19 (63,3%) 
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apresentaram Hb1Ac maior ou igual a 7% e 11 (36,7%) menor ou igual 7%. A DM, quando 

não controlada, em longo prazo está associada com o desenvolvimento de danos em diversos 

tecidos como o vascular, cardíaco, renal, neuronal e retiniano. A relação hiperglicemia e 

estresse oxidativo parece estar no cerne desses fenômenos. (ROLO; PALMEIRA, 2006; 

FERREIRA et al., 2011) Os pacientes do nosso estudo apresentam alterações microvasculares 

como retinopatia 80,0% (24/30), neuropatia 13,3% (4/30) e pé diabético 6,7% (2/30). A 

interação do dano endotelial e hiperglicemia estão relacionadas com o desenvolvimento 

dessas complicações. (AGUIAR; VILLELA; BOUSKELA, 2007) A hiperglicemia presente 

na DM está relacionada com a indução de EROS pela NADPH oxidase e desacoplamento da 

NO sintase endotelial, que contribui com o desequilíbrio e o processo de disfunção endotelial. 

(MEZA et al., 2019) 

Nossos pacientes apresentaram uma média de 203,6 mg/dL de glicose após a dieta-

prova, apresentando valores altos de glicemia pós-prandial. Altos níveis de glicose pós-

prandial estão associados com efeitos deletérios observados na progressão da DM2 e 

marcador de risco para complicações cardiovasculares. (CERIELLO et al., 2004b) Em um 

estudo efetuado em 2008, Ceriello e grupo observou que a oscilação da glicose por um 

período de 48 horas resultou em prejuízo da função endotelial tanto quanto uma alta constante 

da glicose, demonstrando que a hiperglicemia pós-prandial pode ser também um marcador 

para risco da progressão da DM2. (CERIELLO et al., 2008) Em tal estudo foi demonstrado 

que os pacientes diabéticos recentemente diagnosticados que tinham oscilações da glicemia 

(10mmol/L de 6 horas em 6 horas) apresentavam disfunção endotelial e maior produção de 

nitrosaminas do que pacientes diabéticos que apresentavam alta constante de glicose (de 

10mmol/L a 15 mmol/L) Esse achado corrobora com outros estudos que observaram a relação 

entre aumento agudo da glicemia e disfunção endotelial. (KAWANO et al., 1999; CERIELLO 

et al., 2002, 2004a) Abrindo margem para discussão dos efeitos agudos da glicose, não 

somente crônicos, na disfunção endotelial. 

Foi possível observar que 63,3% dos pacientes diabéticos utilizam a Metformina como 

medicamento no esquema terapêutico, 56,7% utilizam a Insulina e 36,7% utilizam a 

associação de Insulina + metformina ou sulfonilureias. Tem sido discutido o emprego da 

associação entre esses medicamentos no controle glicêmico de pacientes que apresentam 

controle inadequado. Porém, a associação parece benéfica também por proporcionar um 

menor ganho de peso nesses pacientes. (SBD, 2019) A ADA recomenda a utilização de 

insulina em pacientes que não atingem a meta glicêmica através da utilização de metformina 
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ou sulfoniluréia.(NATHAN et al., 2009) Nossos resultados mostram que dos 19 pacientes 

com maior descontrole glicêmico (HbA1c > 7mg%), 13 (68,4%) utilizavam insulina 

adicionada ao tratamento, e mesmo com o uso da medicação, os valores de hemoglobina 

glicada permaneceram altos. Não observamos diferenças consideráveis entre os grupos de 

pacientes, quando analisados os outros tipos de medicamentos utilizados, tanto naqueles com 

controle glicêmico (11, 36,6%) quanto os com descontrole glicêmico (19, 63,3). Entre os 

medicamentos hipertensivos mais utilizados estão a losartana e hidroclorotiazida, e entre os 

dislipidemiantes, a sinvastatina e atorvastatina. Não há relatos na literatura ou evidências 

científicas que relatem a influência direta destes medicamentos nas degradações nucleares. A 

metformina, por sua vez, tem sido estudada como uma possível droga para quimioterapia do 

câncer, pois, possui potencial na inibição do crescimento de células cancerosas pela atividade 

de supressão do complexo 1 de rapamicina em mamíferos, diminuição na produção de EROS 

na cadeia respiratória e inibição da inflamação crônica pela ação no fator de transcrição NF-

Kb. (UGWUEZE et al., 2020) Alguns estudos clínicos, utilizando o fármaco, estão em 

andamento para compreender a associação ao menor risco de câncer ou melhor prognóstico. 

Um estudo efetuado em 2018 observou uma diminuição do risco de mortalidade de câncer de 

próstata em diabéticos que utilizam metformina como tratamento regular. (RICHARDS et al., 

2018) 

Para compreender acerca da influência da hiperglicemia pontual sobre dano celular 

observamos a presença de dano ao DNA através da técnica ensaio cometa. O ensaio cometa é 

uma técnica difundida para análise de quebras de DNA, devido a sua simplicidade teórica e 

sensibilidade. A técnica possui vantagem sobre outros métodos por detectar níveis baixos de 

dano ao DNA em uma pequena quantidade de amostra, assim como, também não necessita de 

alto custo para confecção. Desse modo, é muito utilizada em análises de biomonitoramento 

tanto em humanos, como em animais. (LIAO; MCNUTT; ZHU, 2009) Além do ensaio 

cometa para estudo do dano ao DNA, ensaios com detecção da 8-OHdG, PCR (Reação em 

Cadeia da Polimerase), Túnel, cromatografia, Halo assay e ensaio do micronúcleo também 

são utilizadas para monitoramento de danos. (GUNASEKARANA; RAJ; CHAND, 2015; 

LEE; CHAN, 2015) É bastante difundida a utilização de modificações no ensaio cometa para 

aumentar sua sensibilidade, com a inclusão de endonucleases, como a DNA glicosilase 

formamidopirimidina e endonuclease III, das quais, aumenta a capacidade de detecção da 8-

OHdG e pirimidinas oxidadas. A modificação é interessante pois, o ensaio cometa pode não 

ser capaz de detectar danos proveniente de pequenas exclusões. Embora, comparado com as 
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outras técnicas mencionadas possui a vantagem de ser bastante sensível e barata. 

(GUNASEKARANA; RAJ; CHAND, 2015) Nosso trabalho utiliza a versão alcalina que é 

bastante difundida nos estudos com dano ao DNA. A versão alcalina é muito utilizada por 

aumentar a sensibilidade para sítios álcali-lábeis e sítios incompletos de reparo. 

(SALVADORI, 2003) 

 A literatura sugere que pacientes diabéticos apresentam mais dano ao DNA do que 

indivíduos saudáveis, devido à manutenção do estresse oxidativo presente no quadro da 

doença. (COLLINS et al., 1998; HANNON-FLETCHER et al., 2000; BLASIAK et al., 2004; 

XAVIER, 2008; LODOVICI et al., 2008) Essa manutenção está entrelaçada com a 

hiperglicemia crônica, da qual, está intimamente correlacionada com as alterações observadas 

no curso da DM. Embora a cronicidade da hiperglicemia tenha um papel fundamental, a 

glicemia de forma pontual tem se mostrado um fator de risco que colabora com os fenômenos 

deletérios. (CERIELLO et al., 2008) Nosso grupo propôs uma análise piloto da curva 

glicêmica com o ensaio cometa (dados não mostrados), com os respectivos pontos: T0-jejum, 

T1-30 minutos após a ingestão da dieta-prova e T2: 2h após a dieta-prova. O modelo visou 

observar o comportamento do DNA frente ao acréscimo da glicemia de forma fisiológica após 

a dieta-prova. Nossa hipótese foi que o acréscimo da glicemia é capaz de induzir dano ao 

DNA de forma aguda. Desta forma, não observamos uma diferença relevante entre o ponto T1 

e T2, então optamos pela padronização dos tempos T0 e T1 no presente trabalho.  

Os voluntários diabéticos e controles apresentaram uma diferença estatisticamente 

relevante pós dieta prova (p= 0,01), corroborando com a literatura. Collins (1998) observou 

uma diferença relevante (p= 0,003) quando comparou o ensaio cometa alcalino de 10 

pacientes diabéticos do tipo 2 do sexo masculino com controles saudáveis pareados sexo-

idade. Os pacientes diabéticos do estudo de Collins apresentavam complicações crônicas e 

tempo médio de diagnóstico de 15 anos, semelhante ao nosso grupo de estudo. Da mesma 

forma que Collins, Lodovici (2008) observou uma diferença estatisticamente relevante (p= < 

0,05) entre 39 pacientes diabéticos do tipo 2 e 18 voluntários saudáveis.  

Quando observamos somente o grupo dos pacientes diabéticos observamos um 

aumento nos níveis de danos ao DNA no pico glicêmico (p=0,02). O resultado corrobora com 

a hipótese que o estado de hiperglicemia pontual pode estar envolvido com a indução de 

estresse oxidativo imediato, e assim, promovendo dano pontual ao DNA. Em trabalho 

efetuado por Xavier et al, foi observado que pacientes diabéticos hiperglicêmicos 

apresentaram mais dano ao DNA comparado com pacientes diabéticos não hiperglicêmicos. 
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(XAVIER, 2008) O dado do nosso trabalho é interessante, pois observou a indução de danos 

ao DNA no mesmo paciente, ou seja, a observação dos pontos em jejum e hiperglicemia. Foi 

possível observar que os pacientes diabéticos tiveram aumento de dano ao DNA após 

hiperglicemia provocada no tempo 1. Alguns pacientes tiveram poucas alterações ou 

nenhuma, porém ao analisarmos estes pacientes de forma isolada, vimos que não há diferença 

estatística em nenhuma das correlações entre uso de medicações, estado glicêmico pontual ou 

hemoglobina glicada, que nos faça pensar em um subgrupo dentro dos pacientes diabéticos. 

Observa-se sim, tendências de maiores danos em pacientes com menor uso de medicações 

combinadas e glicemias mais descontroladas, embora sem significância estatística.   

É importante compreender o papel das incursões de glicose e o seu potencial adicional 

de danos principalmente em pacientes que apresentam descontrole glicêmico. Monier e grupo, 

observaram que as incursões de glicose observadas durante 48 horas correspondiam 

positivamente com a produção de 8-iso-prostaglandina analisada em urina em pacientes 

diabéticos do tipo 2. Então a hiperglicemia de forma pontual pode contribuir com processo de 

dano e manutenção da relação estresse oxidativo e inflamação. Seguindo esse raciocínio, seria 

interessante compreender o papel da glicemia pontual no desenvolvimento dos tipos de 

retinopatia, por exemplo, nos nossos pacientes. A hiperglicemia pontual poderia estar no 

cerne também da progressão da retinopatia em tais pacientes? Devido ao nosso n amostral, 

não foi possível estratificar nosso grupo diabético com relação aos graus de retinopatia 

(retinopatia proliferativa e não proliferativa). Ratificando que a retinopatia diabética se 

encontra em quinto lugar entre as causas de deficiência visual, e, portanto, é imprescindível 

mais estudos para compreender sua etiologia e patogênese. (HAMMES, 2018) 

Os achados do ensaio cometa se correlacionam positivamente com a hemoglobina 

glicada dos pacientes, ou seja, quanto maior a hemoglobina glicada desse paciente, maior 

chance de dano no T1. Resultado semelhante foi observado com as unidades arbitrárias totais 

e a glicemia colhida no dia do ensaio em pico hiperglicêmico (T1). Já é bem descrito que o 

controle glicêmico influencia no processo de dano observado no quadro da doença. 

(BROWNLEE, 2005) Tasch e colaboradores, também observou uma correlação positiva entre 

dano de DNA e hemoglobina glicada e também com a glicemia de jejum. Além disso, o dano 

no DNA também se correlacionava com óxido nítrico (NOx) (negativamente), IL-6 e 

albumina urinária. Concentrações aumentadas de IL-6 estão associadas com indução de 

resistência insulínica e produção de espécies reativas pelo sistema NADPH oxidase, que por 

sua vez, podem estar relacionadas com alteração de NO, presente na disfunção endotelial. 
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(TATSCH et al., 2012a) Os achados observados em T1 são relevantes para a hipótese do dano 

induzido pela hiperglicemia pontual em pacientes que possuem um descontrole glicêmico. 

Quando observamos a classificação dos nucleóides, os pacientes diabéticos possuem maior 

porcentagem de nucleóides com danos, nos graus 1 a 3, e menor porcentagem de nucleóides 

sem danos (grau 0) que os controles, principalmente após indução de hiperglicemia quando 

analisamos com e sem lesão ao DNA (p=0,02).  

O estresse oxidativo presente em indivíduos diabéticos está relacionado com grande 

produção de EROS, peroxidação lipídica, dano e modificações nas bases do DNA e alteração 

da CAT. (SEGHROUCHNI et al., 2002) No ensaio cometa foi possível identificar aparência 

distorcida nos nucleóides dos pacientes diabéticos, diferente dos controles saudáveis que 

apresentaram um núcleo mais compacto e circular. Esse achado também foi observado em 

outros trabalhos. (DINÇER et al., 2002; TATSCH et al., 2012a) A hiperglicemia de forma 

pontual parece contribuir com a indução de estresse oxidativo, e pode ser um preditor de risco 

cardiovascular pois, exerce um efeito tóxico de forma direta sobre o endotélio vascular. 

(CERIELLO et al., 2008) Assim como pode contribuir com a progressão de lesões 

microvasculares observadas na progressão da retinopatia e nefropatia. (SHICHIRI et al., 

2000; THE DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL RESEARCH, 1995) 

Assim como, pode contribuir com alterações da homeostase fisiológica de vários tecidos e 

órgãos através da glicação não enzimática e produção de EROS. (CERIELLO, 2003) 

A hiperglicemia está envolvida no processo de indução de espécies reativas de 

oxigênio. (BROWNLEE, 2001, 2005) O aumento dessas espécies e/ou diminuição da 

capacidade antioxidante colabora com estado de estresse oxidativo e inflamação crônica, que 

por sua vez, está relacionada com o processo de envelhecimento e várias doenças crônicas 

como a DM, HAS e obesidade. O estresse oxidativo pode induzir dano ao DNA, parada da 

transcrição gênica e do ciclo celular. Também pode contribuir com a peroxidação lipídica e 

geração de produtos como eteno, propano e malondialdeído, que por sua vez, podem 

influenciar na geração de adutos de DNA, danificando sua estrutura. (WLODARCZYK, 

2019) A manutenção do processo de estresse oxidativo-dano ao DNA podem facilitar o 

aparecimento de mutações durante a replicação. (BJELLAND; SEEBERG, 2003; KLAUNIG, 

2018) Diversos estudos observaram a presença aumentada de dano ao DNA, níveis 

aumentados de 8-hidroxi-2'-desoxiguanosina (8-OHdG) correlacionada com o controle 

glicêmico. (XAVIER, 2008; TATSCH et al., 2012) Em ensaios in vitro de células humanas e 

animais, foram observadas também associações entre a alta da glicose e a quebra do DNA. 
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(LORENZI et al., 1986; QUAGLIARO et al., 2003; YANG et al., 2005; TAKAO et al., 2011) 

Como existe essa associação hiperglicemia-dano de DNA, supõe-se que a alta da glicose 

possa possibilitar a geração de mutações e tenha papel na carcinogênese. (LEE; CHAN, 2015)  

Os antidiabéticos orais utilizados para o tratamento da DM no nosso trabalho não 

apresentam riscos teratogênicos e, portanto, não apresentam riscos durante a gravidez. A 

metformina é classificada como categoria B. Portanto, tais medicamentos não causam danos 

ao DNA (SBD, 2019). Não foram observadas diferenças nos comportamentos dos resultados 

do grupo dos diabéticos quando separamos os pacientes por tipo de tratamento utilizado 

(dados não mostrados).  

As células possuem um sistema de reparo com a função de manter a integridade da 

estrutura do DNA. O processo de reparo envolve reconhecimento do dano por sensores 

específicos, indução e amplificação do sinal de dano, transdução do sinal para o citoplasma e 

ativação da atividade de efetores específicos. (SOVA et al., 2010) Blasiak e grupo observaram 

dano ao DNA aumentado em pacientes com DM2, aumento na suscetibilidade frente a 

agentes de danos como peróxido de hidrogênio e diminuição da eficácia do sistema de reparo 

do DNA com relação a controles. (BLASIAK et al., 2004) O presente trabalho não avaliou o 

desfecho do dano observado durante a hiperglicemia pontual nos pacientes diabéticos, porém, 

a investigação acerca dos possíveis desfechos desses danos são linhas interessantes para 

estudo, principalmente para compreensão da contribuição da hiperglicemia pontual em tecidos 

suscetíveis a danos pela glicotoxicidade, como o tecido retiniano, vascular e renal. Técnicas 

como ensaio cometa-FISH que possui a capacidade de avaliar dano ao DNA e o reparo de 

genes único ou sequências de DNA (AZQUETA et al., 2014) e a técnica do Micronúcleo, que 

analisa a presença de aberrações cromossômicas são técnicas interessantes para estudos de 

dano ao DNA e seu desfecho. (VALENTE et al., 2017) 

Para compreender o contexto do estresse oxidativo, nosso grupo observou também a 

CAT basal dos voluntários. A CAT analisa componentes plasmáticos responsáveis pela 

redução de agentes oxidantes. (OPARA et al., 1999) A CAT envolve componentes 

enzimáticos como superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase; E componentes não 

enzimáticos como glutationa e úrico. (HEISTAD, 2006) Nosso grupo observou uma maior 

CAT basal dos pacientes diabéticos do tipo 2 com relação aos controles saudáveis (p=0,0186). 

No entanto, outros pesquisadores inferiram que pacientes diabéticos do tipo 2 possuíam CAT 

menor com relação aos seus controles saudáveis. Opara e colaboradores observaram que 

pacientes DM2 com 8 anos de diagnóstico e com proteinúria, apresentavam uma menor CAT 
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quando comparados aos indivíduos saudáveis, e que essa diferença não foi observada quando 

o paciente tinha apenas 4 anos de diagnóstico e ausência de proteinúria. Este trabalho utilizou 

uma metodologia diferente da nossa, no qual estimou a CAT através de ensaio colorimétrico 

que visualizou a perda de coloração da solução contendo ABTS (2,2'-azinobis-3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) após reação com persulfato de potássio, sob 

comprimento de onda 734nm.(OPARA et al., 1999) Lodovici e grupo não observaram 

diferenças na capacidade do plasma em reduzir os íons férricos (técnica de FRAP) quando 

comparados os DM2 com os controles, porém, quando separou apenas os pacientes DM2 com 

hemoglobina glicada >7%, estes apresentaram CAT menor do que os controles. (LODOVICI 

et al., 2008) Já Pieme e grupo, pela mesma técnica de FRAP, observaram níveis diminuídos 

da CAT nos pacientes DM2 quando comparados aos controles, embora no mesmo trabalho 

tenha observado um aumento das substâncias antioxidantes, como catalase e glutationa na 

forma reduzida (GSH) (PIEME et al., 2017) 

Em contrapartida, Savu e grupo observaram maior na CAT em pacientes diabéticos do 

tipo 2, do que controles. Neste trabalho, ele usou também a técnica contendo ABTS, 

semelhante ao Opara e colaboradores, porém com resultados diferentes, e semelhantes aos 

nossos. 

O aumento da CAT pode ser induzida devido ao aumento de agentes oxidantes como 

organoperóxidos e H2O2, estimulando um feedback positivo na tentativa de controlar ou inibir 

o estresse oxidativo. Apesar disso, o processo de adaptação do metabolismo nos pacientes 

observados não foi suficiente para impedir que o dano ocorresse. Assim, acaba por apresentar 

uma deficiência da CAT em controlar o estresse oxidativo gerado pelo processo de 

hiperglicemia pontual.  

Portanto, foi observado que a hiperglicemia pontual nos diabéticos possui influência 

sobre dano de DNA, e este dano observado no ensaio cometa também está relacionado com a 

elevação da hemoglobina glicada. Ou seja, quanto maior o descontrole glicêmico a longo 

prazo, maior a propensão ao dano ocasionado na hiperglicemia pontual. A elevada da CAT 

total nos pacientes diabéticos pode ser resultado da excessiva geração de EROS, na tentativa 

de o sistema controlar o estresse oxidativo exacerbado. 

Por fim, o monitoramento da concentração de glicose pós-prandial deve ser 

considerada uma estratégia de saúde pública necessária na prevenção das complicações da 

DM2.  
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7 CONCLUSÃO 

Com base nos nossos resultados concluímos que a hiperglicemia pontual pode estar 

relacionada com aumento dos riscos envolvidos na indução de dano ao DNA e contribuir com 

o desenvolvimento das desordens e disfunções relacionadas na fisiopatologia da DM2. O 

dano ao DNA observado também está relacionado com o descontrole glicêmico a longo 

prazo. A capacidade antioxidante total elevada em pacientes diabéticos sob jejum pode estar 

relacionada com a resposta adaptativa do organismo no controle do estresse oxidativo, e 

embora maior que os controles, foi incapaz de impedir a degradação nuclear observada no 

ensaio do cometa.  
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ANEXO

1. ANEXO I APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

COM SERES HUMANOS DA UFF
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2. APÊNDICES

APÊNDICE I- FORMULÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE DADOS DEMOGRÁFICOS E 
CLÍNICOS
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APÊNDICE II Cardápio da Refeição-prova

Quadro 1 - Refeição-prova com quantidade de carboidratos de no mínimo 70 g

QUANTIDADE ALIMENTO TIPO
CARBOIDRATOS 

(g aproximadas)

01 (50g) Pão branco Francês 28,00

01 copo (200 mL) Leite Integral 9,00

01 colher de sopa cheia (15g) Açúcar Refinado 14,00

01 fruta Banana tamanho médio Prata 22,00

À vontade Café Café preto <0,80

À vontade Manteiga Origem animal 0

TOTAL DE 

CARBOIDRATOS
73,80 g

Fonte: Adaptado de MILLER & GONÇALVES, 2005/ Tabela de composição química dos 
alimentos, ABRAN - Associação Brasileira de Nutrologia 

Quadro 2 - Refeição-prova com quantidade de carboidratos de no mínimo 70g para pacientes celíacos

QUANTIDADE ALIMENTO TIPO
CARBOIDRATOS 

(g aproximadas)

02 (80g) Pão de queijo Minas 28,00

01 copo (200 mL) Leite Integral 9,00

01 colher de sopa cheia (15g) Açúcar Refinado 14,00

01 fruta Banana tamanho médio Prata 22,00

À vontade Café Café preto <0,80

TOTAL DE 

CARBOIDRATOS
73,80 g

Fonte: Adaptado de MILLER & GONÇALVES, 2005/ Tabela de composição química dos 
alimentos, ABRAN - Associação Brasileira de Nutrologia 
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Quadro 3 - Refeição-prova com quantidade de carboidratos de no mínimo 70g para pacientes intolerantes a lactose.

QUANTIDADE ALIMENTO TIPO
CARBOIDRATOS 

(g aproximadas)

01 (50g) Pão branco Francês 28,00

1/2 copo (100 ml) Suco laranja
Envasado/ 

Industrializado
10,5

01 colher de sopa cheia (15g) Açúcar Refinado 14,00

01 fruta
Banana tamanho 

médio
Prata 22,00

À vontade Café Café preto <0,80

01 colher (25g) Margarina Origem vegetal 0,20

TOTAL DE 
CARBOIDRATOS

75,5 g

Fonte: Adaptado de MILLER & GONÇALVES, 2005./ Tabela de composição química dos 
alimentos, ABRAN - Associação Brasileira de Nutrologia
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APÊNDICES III-ARTIGOS PUBLICADOS

Artigo I: Timeline analysis of IgA and IgG levels in Covid-19 hospitalized patients according 
to the clinical outcome
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Artigo II: Serum ferritin at admission in hospitalized COVID-19 patients as a predictor of 
mortality 
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APÊNDICES III-ARTIGOS EM FASE DE SUBMISSÃO

Artigo III: Effects of Hyperglycemia on Pentose Phosphate Pathways in Patients with Type 2 
Diabetes Mellitus and Diabetic Retinopathy
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Artigo IV: Activity of Adenosine Deaminase and IL-1  quantification in Type 2 Diabetes 

mellitus patients with diabetic retinopathy 
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APÊNDICES IV: ARTIGO EM CONSTRUÇÃO 

 

 

A postprandial hyperglycemia induces DNA damage in type 2 diabetic 
patients 

Introduction: Diabetes is characterized by hyperglycemia associated with 
oxidative stress is related to long-term micro and macrovascular complications. The 
attribution of postprandial hyperglycemia as an agent of oxidative stress, cell and 
tissue damage has been discussed. Objectives: To evaluate the DNA damage of 
leukocytes from patients with type 2 Diabetes mellitus, before and 30 minutes after 
hyperglycemia caused by the test diet, and to evaluate the fasting antioxidant 
capacity.  

 



Activity of Adenosine Deaminase and IL-1β quantification in Type 2 

Diabetes mellitus patients with diabetic retinopathy 

Gabriela de Souza Pereira; Natália da Costa Rimes; Any Caroline de Oliveira; Maria Luiza Lima Coelho; 

Analúcia Rampazzo Xavier 

 

ABSTRACT 

Introduction: Diabetic retinopathy consists of all these vascular micro-lesions in the retina, and their 

consequences range from partial reduction of visual capacity to blindness. It is the major cause of 

blindness worldwide. Patients with Type 2 Diabetes mellitus has a high inflammatory profile. 

Inflammation elevates IL-1β levels and ADA activity, it has been of interest to investigate whether the 

punctual hyperglycemia, when there is increase of reactive oxygen species, is capable of elevating these 

two markers and whether this elevation correlates with this the different degrees of diabetic retinopathy 

Material and methods: Patients) were recruited from the ophthalmology outpatient clinic, wherein they 

were stratified in patients with T2DM, with or without DR, and patients without T2DM with hypertensive 

retinopathy (HR patients. In these patients, the postprandial blood glucose test (fasting times, 30 and 120 

min after breakfast) was performed. The collected material had an evaluation of the substances used in 

the metabolic pathways and the statistical analysis was applied in research of statistically relevant results. 

Results: IL-1β values were elevated in all groups, but without statistical difference after punctual 

hyperglycemia. In the ADA activity, the groups with RD and DM2, presented higher values compared 

to HR, having a positive correlation with blood glucose (p <0.0001). Individually, the RDPP and RDP 

groups also positively correlated an ADA activity and as glycemia. 

Conclusion: From the measurements of IL-1β and ADA, markers that reflect inflammation, it can be 

concluded that IL-1β is more closely related to the chronic hyperglycemia experienced by these patients, 

as well as their high inflammatory profile. As for ADA activity, it can be concluded that although 

increased blood glucose does not elevate enzyme activity, it generally correlates positively with blood 

glucose, leading us to conclude that punctual hyperglycemia allows for increased inflammation. 

Keywords 

Adenosine Deaminase; Type 2 diabetes mellitus; diabetic retinopathy; inflammation 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

The prevalence and incidence of Type 2 Diabetes mellitus (T2MD) are increasing, leading this disease 

to be considered a pandemic, according to the International Federation of Diabetes it is estimated that 

425 million individuals has T2DM and the perspective is that in 2045 this number reaches 629 million 

of diabetics worldwide (1). T2MD is characterized by high blood glucose levels caused by insulin 

resistance and/or pancreatic β cell dysfunction leading to disturbance in the metabolism of protein, fat 

and carbohydrates (2) The proven glycemic increase in T2DM causes tissue damage, a pathogen of acute 

hyperglycemia complications due to oxidative stress production. Increasing intracellular glucose leads 

to saturation of the mitochondrial electron transport chain, which results in the generation of reactive 

oxygen species (EROS), which appears to be a common final pathway of different damage factors (3). 

Some tissues are more sensitive than others to intracellular glucose reversal, as they have glucose 

transporter GLUT1, which is independent of insulin. Endothelial lesion of retinal vessels leads to 

microvascular disease of T2DM from perfusion impairment, with ischemia and tissue dysfunction. 

Progressive narrowing causes these changes and eventual occlusion of the vascular lumen, often caused 

by high vascular permeability and increased extracellular matrix with thickening of the basement 

membrane, endothelial hyperplasia and hypertrophy, and changes in coagulation. These 

pathophysiological mechanisms induced by chronic hyperglycemia culminate in retinal microcirculatory 

damage, for example, leading to signs and symptoms characteristic of diabetic retinopathy (4). 

Diabetes is the major cause of blindness, because of poor glycemic control, the individual with T2DM 

develops micro and macrovascular lesions and one of the most affected tissue is the retina causing the 

diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy consists of all these vascular micro-lesions in the retina, and 

their consequences range from partial reduction of visual capacity to blindness (5–8). It occurs due to a 

change in BHR permeability associated with an enlargement of the inter endothelial junctions of the 

retinal capillaries, especially the occlusion junctions. Then there is involvement of the capillary network, 

mainly on the venous side, with endothelial proliferation, basement membrane thickening, 

microaneurysms and degeneration of intramural pericytes. (6,9) DR consists of all these vascular micro-

lesions in the retina, and their consequences range from partial reduction of visual capacity to 

blindness.(5–8) Retinal tissue-related microvascular changes related to chronic hyperglycemia cause loss 

of vascular muscle tone, changes in blood flow, increased permeability and leakage, edema, obstruction, 

rupture of fragile vessels, which in turn leads to retina’s hemorrhage and dislocation. DR, as to its 

classification, is mainly divided into two major classes: no proliferative diabetic retinopathy (NPDR) and 

proliferative diabetic retinopathy (PDR) and severe degrees of NPDR are considered pre proliferative 

diabetic retinopathy (PPDR) (5,6,8). 

The consequences of sustained acute hyperglycemia ultimately Increase damage to various tissues and 

generate inflammation in diabetic individuals. In addition, another of causes of insulin resistance is 

obesity and the fat accumulation linked to it generating increased inflammation. Due to increased 

inflammation, it is known that several cytokines and molecules with biological activity are elevated in 

T2DM, such as Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α), Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1), 

monocytes (MCP-1), interleukin 1 (IL-1), interleukin 6 (IL-6), leptin, adiponectin are elevated in 

individuals with T2DM (10). 

IL-1β, for example, is an inflammatory marker of acute inflammation of the IL-1 family, whose functions 

are endothelial activation and immune cell recruitment. It can be found in macrophages and monocytes 

as the primary source, but also in astrocytes Natural Killers cells, endothelial cells, neutrophils, among 

others, as well as pancreatic β cells (11). This interleukin has already been demonstrated as an important 

agent in the pathogenesis of T2DM, since by increasing blood glucose, pancreatic β cells release IL-1β, 



which eventually promotes an IL-1β release increase loop. Once IL-1β promotes autocrine action and 

causes pancreatic β cells to release even more IL-1β, as well as they recruit macrophages that also 

promote this secretion. IL-1β accumulation in pancreatic islets helps to promote the failure or even 

destruction of pancreatic β cells (12). Knowing this, proposals for drugs for diabetes therapy have 

emerged with inhibitory action for IL-1β and have shown promising results (13). The most studied 

antagonist of the IL-1 family is IL-1Ra (antagonist receptor), and after three weeks of therapy 

administering this antagonist to T2DM individuals, Larsen et al. (2007) demonstrated that these patients 

had lower HbA1c values, improved insulin resistance and even decreased concentration of inflammatory 

molecules such as C-reactive protein (CRP) and IL-6 (14). 

In the context of inflammation another molecule that has been gaining prominence is adenosine 

deaminase (ADA), since its major function is to control the intra- and extracellular concentration of a 

lymphocyte-toxic molecule: adenosine. ADA is responsible for adenosine concentrations by converting 

adenosine to inosine and ammonia (15). Thus, the higher the ADA activity, the lower the adenosine 

concentration, and consequently the higher the lymphocyte activation. In addition, adenosine has been 

shown to increase glucose uptake in tissues, so when ADA activity is increased, tissue adenosine is 

decreased and may therefore lead to decreased glucose uptake and consequent increase in blood glucose 

(16). Another thing that links ADA with T2DM is that when ADA is in the form of an ectoenzyme 

(present in cell membranes) it needs to be linked to a molecule called cluster of differentiation 26 (labeled 

as CD26) or dipeptyldeptidase-4 (DPP-4), and it has been shown that increased CD26 activity inhibits 

the action of GLP-1 and GIP incretins favoring a decrease in insulin release (17). Thus, studies point out 

that ADA plays an important role in the pathophysiology of T2DM, since ADA activity is increased in 

diabetics compared to healthy individuals (16,18,19). 

Knowing that inflammation elevates IL-1Β levels and ADA activity, it has been of interest to investigate 

whether the punctual hyperglycemia achieved after food intake of diabetic individuals, where there is 

increase of reactive oxygen species, is capable of elevating these two markers and whether this elevation 

correlates with this the different degrees of diabetic retinopathy 

 

PATIENTS AND METHODS 

Patients 

An analytic transversal study was conducted wherein 80 diabetes patients were recruited from 

ophthalmology department of Antonio Pedro University Hospital of Federal Fluminense University in 

Brazil. These patients underwent glycemic curve examination. For the study of this curve, venous blood 

samples were collected from a coagulation activator tube and an EDTA anticoagulant tube. The 

collections were made at three points, the first with the fasting patient for 8 to 10 hours. Soon after the 

first collection, the patient ate breakfast, a meal proposed by Miller and Gonçalves, 1999 accepted by the 

Brazilian Society of Clinical Pathology for postprandial glycemia studies and its use with about 70g of 

carbohydrate is considered more physiological  (20). Patients had up to 10 minutes for full food intake; 

after that, 30 minutes were counted, and the second collection was performed. Finally, the third sample 

was taken 90 minutes after the end of the offered breakfast.  

Regarding the classification of retinopathies, patients were stratified into three different groups according 

to Early Treatment Diabetic Retinopathy Study design and baseline patient characteristics (ETDRS) in 

the year 1991: diabetic patients with no proliferative diabetic retinopathy (NPDR), patients with 

proliferative diabetic retinopathy (PDR) and patients with preproliferative diabetic retinopathy (PPDR). 

For controls, two patient profiles were included: diabetic patients without retinopathy and non-diabetic 



patients with hypertensive retinopathy (HR). Since the prevalence of hypertension among patients with 

diabetes is high, and both diseases are vascular risk factors and may share similar pathophysiological 

mechanisms, participation in the work of individuals with HR will assist in better interpretation of the 

results, once the results are analyzed. RD and HR separately. 

The 80 subjects were divided into 18 with no proliferative diabetic retinopathy (NPDR), 16 with pre 

proliferative diabetic retinopathy (PPDR), 21 with proliferative diabetic retinopathy (PDR). For subjects’ 

control was selected 15 patients with only T2DM and 10 subjects with hypertensive retinopathy (HR). 

 

Methods 

Biochemical Parameters – Glucose and Glycated hemoglobin (HbA1c) 

To determine glucose concentration, the Glucose Liquiforn Kit (Labtest, Brazil) was used. This kit is 

based on an enzymatic system for glucose determination by kinetic or endpoint method. Glucose oxidase 

(GOD) catalyzes the oxidation of glucose (C6H12O6) in gluconic acid and hydrogen peroxide (H2O2), 

which in turn reacts with 4-aminoantipyrine and phenol (C6H5OH) under peroxidase (POD) catalyst 

action by an oxidative coupling reaction forming a red antipyrylquinonimine whose color intensity is 

proportional to the concentration of glucose in the sample.  Dosing was done in serum, wherein 10 µl of 

the sample was added in 500 µl of the buffer kit. After 30 min incubation at 37 °C, absorbance was read 

by Spectramax® Microplate Reader spectrophotometer (Molecular Devices, USA), and read at a 

wavelength of 505 nM.  

Glycated hemoglobin dosages were performed on an automated apparatus using high performance liquid 

chromatography (HPLC) methodology using the D-10™ Hemoglobin Testing System (BIO-RAD, 

Brazil). 

ADA Activity Assay 

The dosage of ADA activity followed the methodology proposed by Giusti,  in the year 1974, based on 

the principle of adenosine deamination, forming inosine and ammonium ion. From ammonia 

indophenol is formed with sodium hypochlorite and phenol in alkaline medium, being revealed in blue 

color. Sodium nitroprusside is the reaction catalyst and ammonia concentration is directly proportional 

to phenol consumption. For the preparation of the respective reagents of the ADA activity assay were 

used: monosodium phosphate (Vetec, Brazil) and dibasic sodium phosphate (Vetec, Brazil) to make the 

phosphate buffer solution; Adenosine (Sigma-Aldrich, USA); Anhydrous Ammonium Sulphate 

(Dinâmica, Brazil); sodium nitroprusside (Merck, Germany) and phenol (Vetec, Brazil) for the phenol / 

nitroprusside solution; and sodium hydroxide (Vetec, Brazil) and 5% chlorine solution (Vetex, Brazil). 

Reaction reading was taken by Spectramax® spectrophotometer (Molecular device, USA) at 628 nm 

wavelength.  

IL-1Β concentration 

For IL-1β quantification serum aliquots were subjected to capture enzyme-linked immunosorbent assays 

using the commercial Human IL-1Β ELISA kit. (Invitrogen, USA).  

 

 



Statistical Analysis 

Results were expressed as mean ± standard deviation. The data were submitted to Smirnov tests to 

investigate if they obey the Gaussian curve. After, they were analyzed by parametric and non-parametric 

tests, as indicated. And for the statistical analysis, Student's t-test was chosen to analyze the differences 

between two groups and ANOVA test for the simultaneous comparison of different study groups. All 

analyzes were performed using the Prism version 5.0 graph and statistics program. The significance level 

was considered with p values < 0.05. 

 

RESULTS 

Eighty volunteers were recruited: 18 are patients with NPDR, 16 are PPDR, 21 are PDR, for the control’s 

groups, 15 have only T2DM and 10 are non-diabetic with HR, which were stratified, and this 

stratification is presented in Table 1. For the biochemical assessment, the dosages of glucose were 

performed in the three points of the glycemic curve of these individuals was measured according to the 

protocol of the Liquiform Glucose Kit (Labtest, USA). The results were plotted in Graph 1. It is observed 

that the blood glucose of diabetic individuals shows increasing values after 30 minutes and two hours of 

breakfast, and the blood glucose of the group HR (non-diabetic), after two hours, tends to fall. Supporting 

this statement, it is possible to observe that the mean blood glucose levels of each diabetic group, both 

test and control, present a statistically significant increase when compared to the HR group (p < 0.01). 

When analyzing the effect of punctual hyperglycemia in each of the groups, it can be seen that the RD 

groups present glycemic variation with great statistical significance at 30 and 120 min after food intake 

(p < 0.0001), In the T2DM group, however, this difference in glycemia between times is statistically less 

significant (p < 0.001), but expressive, and in the HR group, as expected, there was no statistically 

significant difference in glycemia.  In addition to glucose, glycated hemoglobin (HbA1c) was measured 

in these patients and the results can be observed in Table 1. Given that the reference value for HbA1c 

are results greater than or equal to 6.5% for the diagnosis of diabetic individuals (23), the NPDR, PPDR, 

PDR and T2DM groups are in agreement with this. Proposition and present values higher (or equal in 

the case of T2DM) to 7%. The PDR group is the worst glycemic control, presenting 9.2% of HbA1c.  

In addition, it can be observed that the HbA1c of individuals with DR are significantly higher when 

compared to those of individuals with HR, who do not have diabetes (p < 0.001). Another noteworthy 

result is that the most severe RD (PRD) is the only one with statistical difference compared to the T2DM 

control group (p <0.05), demonstrating that the retinal lesion is linked to glycemic control. For the 

measurement of IL-1β, the results can be observed in Graph 2. The graph shows us that all groups 

behaved similarly, presenting already high time 0 values, when compared with the reference values of 5 

pg/mL (24), however, these values were sustained in the three times of the present study. even after diet-

proof intervention. This is consistent with the already high inflammatory profile of all groups, including 

hypertensive (HR). Enzyme activity measurement followed the recommendations of Giusti, 1984, in 

which ammonia concentration was measured after the addition of ADA substrate (Adenosine). Such 

results of the volunteers of the present work are shown in Graph 3. The graph shows us that ADA activity 

in different groups with RD and T2DM group presented higher values compared to HR patients. 

Although in these groups, the times of 30 and 120 minutes did not show an increase in enzyme activity 

to the point of leading to a statistically significant difference, as expected, when we correlated the 

increase in blood glucose (Graph 4) with the increase in the activity of the enzyme. ADA with all 

volunteers, we see a strong positive correlation between these two factors (p <0.0001).  

In addition, another aspect that is noteworthy is that when we see this correlation in the groups with more 

severe retinopathy (RDPP and RDP), we can also observe a positive correlation between blood glucose 

and ADA activity (Graph 5). However, this correlation is not observed between the RDNP, T2DM and 



RH groups (data not shown). When the same correlation is made between ADA and HbA1c of these 

individuals, no statistically relevant values were found in either group (data not shown). Not even when 

the correlation is made with all volunteers (data not shown). 

 

Discussion 

According to Table 1, the average age of the patients is 63.9 ± 9.9 years, when we observe the time of 

diagnosis of T2DM in the three diabetic groups with DR, the average value is over 15 years, therefore, 

the expected age for the diagnosis of the individuals in this study would be around 49 years, corroborating 

the literature in which the age of diagnosis is around 45-60 years (24). The majority of volunteers is 

female (58.7%) and family history of close relatives with the disease is observed in more than half of 

individuals, which corroborates the genetic character of the disease (25,26). Regarding medications, we 

can observe that the use of hypoglycemic agents (metformin) is still adopted in greater quantity for DM 

therapeutic regimen (71.3%). Another noteworthy fact is that 82.5% of the volunteers also have systemic 

arterial hypertension, which explains the high frequency of use of antihypertensive drugs (67.5%) and 

diuretics (50%). Regarding comorbidities common to diabetes, the presence of neuropathies, heart 

disease and nephropathy are less frequent than the studied retinopathy. This fact shows the sensitivity of 

retinal tissue to variations in blood glucose. 

Regarding the results of the glycemic curve of the groups, it was observed that all groups with DR, 

including the control of the diabetic group, presented higher blood glucose than the HR group. This is 

consistent with studies that correlate glycemic control through postprandial hyperglycemia, with the 

involvement of RD and even its progression (27,28). Another result of the present study corroborating 

the literature is that the differences between T0 and T120 present statistically higher differences (p < 

0.0001) compared with this difference between the T2DM group (p < 0.001), demonstrating that these 

groups with RD, there is greater glycemic control.  

HbA1c dosages of diabetic individuals with diabetic retinopathy showed that all had poor glycemic 

control (HbA1c > 7.0%). The control group (T2DM) is the only group of diabetic individuals with 

glycemia close to controlled (7.0%). Of the RD groups, the NPDR group had 8.5% HbA1c; PPDR group 

of 8.6% and, as expected, the group with the most severe RD (PDR) had a 9.1% HbA1c. It has been 

described in the literature that HbA1c is a risk factor for RD involvement. In addition, it has also been 

reported that increased HbA1c is a risk factor for progression to more severe DR (29). Another study of 

Harris Nwanyanwu et al. (2013) He also demonstrated that for every 1% increase in HbA1c, the chance 

of an individual NPDR developing PDR rises to 14% (30). Thus, observing that the percentage of HbA1c 

in the patients of the present study increases according to the degrees of RD, the data of this study 

corroborate the literature. 

IL-1β is an inflammation-linked interleukin, so the purpose of its measurement was the possibility of 

punctual hyperglycemia, by generating increased EROS and tissue injury, could raise this biomarker of 

acute inflammation in the time after breakfast. However, as these individuals already had a chronic 

inflammatory profile, including those from the HR group, it was only possible to observe that the levels 

of IL-1β were elevated compared to those of a healthy individual, regardless of the times 0, 30 and 120 

min. This finding corroborates the literature in which it has been shown that diabetic and hypertensive 

patients have high levels of IL-1β (31–33) However, other studies have also shown by culturing cells 

that culturing them under hyperglycemic conditions increases IL-1β release, as in pancreatic β cells. (34), 

endothelial cells (35) and adipocytes. The latter, for example, when cultivating human adipose cells in 

culture medium with glycemic concentration of 25 µM, observed higher gene expression of IL-1β when 

compared to cells exposed to 5µM glucose. However, this measurement was performed after six hours 



of exposure to hyperglycemia (36), leading us to believe that, in the results of the present study, the 

increase of IL-1β levels against punctual hyperglycemia would happen, but after two hours of the study. 

As for ADA activity dosage, the result only gave difference between the groups with and without T2DM. 

It is well established in the literature that more inflamed individuals, such as T2DM patients, have higher 

ADA activity compared to healthy individuals since this enzyme is linked to inflammation.(19,37,38) In 

addition, these same studies demonstrate that this activity correlates with glycemic loss, since enzyme 

activity is higher in diabetics with higher HbA1c values. Considering that the more severe degrees of RD 

reflect the greater glycemic uncontrollability being observed, for example, when individuals with RDP 

have higher HbA1c compared to RDNP and control (39), The degrees of diabetic retinopathy were 

expected to reflect progressively higher values according to glycemic loss and this also reflected in ADA 

activity. However, ADA activity values did not show statistical difference between RD values. On the 

other hand, corroborating the findings of the present study, it has been shown that the increased activity 

of ADA does not correlate with microvascular lesions, although the HbA1c of these individuals was 

elevated (40).  

On the other hand, Xia e collaborators (2014) demonstrates that in AD patients the adenosine (ADA 

substrate) is elevated compared to individuals with T2DM alone, concluding that the vasoactive effects 

of adenosine would be responsible for the pathogenesis of AD microvascular lesions. , and then 

adenosine could function as a good predictor marker for RD involvement. Another finding from the paper 

Xia et al. (2014) is that adenosine concentration is higher in T2DM compared to healthy individuals. 

Although not determined the activity of ADA, in view of all their findings, they concluded that in AD 

the activity of ADA would be decreased, justifying the increase of substrate found. Confronting this 

interpretation, our research group interprets that ADA activity should be even higher in DR due to the 

increased supply of its substrate and this would corroborate the many similar findings found in the 

literature about ADA to be higher in diabetic individuals. Corroborating the findings of the literature and 

our interpretation to the work of Xia et al. (2014), the study of Elshebiny e collaborators in the year 2013 

saw higher ADA expression in retinas from human and porcine models with RD compared to T2DM-

only models. A possible explanation for why the results of the present study were not as expected was 

that 71.3% of these diabetic individuals use metformin as the drug of choice for the maintenance of 

T2DM and it has been described in the literature that metformin inhibits ADA action.(18) However, 

although no statistical difference was observed between the T0 and the post-breakfast times (T30 and 

T120) of the individual groups, when glucose was correlated with ADA activity with all volunteers in 

the study, a strong correlation was observed. between these two factors (p <0.0001), a fact also addressed 

in the study by Niraula et al. (2018) in which there was a demonstration that postprandial glucose in 

diabetic individuals is more correlated with ADA activity. However, in this study, this correlation 

analysis done individually, showed that the only groups that presented positive correction with ADA 

were RDPP and RDP, showing the great correlation with the consequence of the lack of glycemic control 

in the inflammatory condition and this is reflected in retinal lesion progression. 

 

CONCLUSION 

 

From the measurements of IL-1β and ADA, markers that reflect inflammation, it can be concluded that 

IL-1β is more closely related to the chronic hyperglycemia experienced by these patients, as well as their 

high inflammatory profile. As for ADA activity, it can be concluded that although increased blood 

glucose does not elevate enzyme activity, it generally correlates positively with blood glucose, leading 

us to conclude that punctual hyperglycemia allows for increased inflammation. 
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Table 1 – Sampling Characterization 

PATIENTS ALL 

(n=80) 

NPDR 

(n=18) 

PPDR 

(n=16) 

PDR 

(n=21) 

T2DM 

(n=15) 

HR (n=10) 

Age (years ± SD) 63.9 ± 9.9 64.4 ± 6.2 64.6 ± 6.4 63.5 ± 8 66 ± 12 66.2 ± 11.9 

Male 64.4 ± 7.6 66.3 ± 7.2 60.2 ± 3.9 63.2 ± 8.9 61 ± 7 71.8 ± 3.2 

Female 63.5 ± 11.1 63.4 ± 5.7 58.5 ± 11.2 61.4 ± 14.8 67.2 ±12.9 63 ± 12.9 

       

Gender % (n)       

Male 41.3 (33) 38.9 (7) 62.4 (10) 57.1 (12) 20 (3) 50 (5) 

Female 58.7 (47) 61.1 (11) 37.6 (6) 42.9 (9) 80 (12) 50 (5) 

       

Time of diagnoses T2DM 

(years) 

16.2 ± 9.9 16.4 ± 9.1 15.9 ± 5.2 18.8 ± 11.3 14.6 ± 12.7 0 ± 0 

       

HbA1c (% ± SD)  8.5 ± 1.8* 8.6 ± 1.6* 9.1 ± 2.1*# 7.0 ± 1.1 5.9 ± 0.5 

       

Family history % (n) 63.8 (51) 61.1 (11) 75 (12) 57.1 (12) 73.3 (11) 50 (5) 

       

Habits % (n)       

Smoke 13.8 (11) 11.1 (2) 6.25 (1) 0 (0)  26.7 (4) 20 (2) 

       

Medications % (n)       

Insulin  46.3 (37)  61.1 (11) 62.5 (10) 52.3 (11) 30 (5) 0 (0) 

Glyburide 26.3 (21) 5.6 (1) 43.7 (7) 23.8 (5) 53.3 (8) 0 (0) 

Metformin 71.3 (57) 88.9 (16) 87.5 (14) 71.4 (15) 93.3 (14) 0 (0) 

Diuretics 50 (40) 38.9 (7) 50 (8) 33.3 (7) 73.3 (11) 70 (7) 

Antihypertensives 67.5 (54) 77.8 (14) 62.4 (10) 52.3 (11) 73.3 (11) 70 (7) 

Dyslipidemic 31.3 (25) 33.3 (6) 37.5 (6) 23.8 (5) 30 (5) 20 (2) 

       

Comorbidities %(n)       

Neuropathy 10 (4) 11.1 (2) 12.5 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Nephropathy 13.8 (11) 11.1 (2) 18.8 (3) 23.8 (5) 6.7 (1) (0) 

Hypertension 82.5 (66) 83.3 (15) 93.8 (15) 61.9 (13) 80 (12) 100 (10) 

Heart disease 3.8 (3) 0 (0) 0 (0) 4.8 (1) 6.7 (1) 10 (1) 

Dyslipidemia 37.5 (30) 33.3 (6) 43.8 (7) 23.8 (5) 46.7 (7) 30 (3) 

       

Eye comorbidities % (n)       

Glaucoma 20 (16) 11.1 (2) 6.3 (1) 9.5 (2) 30 (5) 50 (5) 

Cataract 18.8 (15) 11.1 (2) 6.3 (1) 33.3 (6) 13.3 (2) 40 (4) 

Hypertensive 

retinopathy 

65 (52) 72.2 (13) 81.3 (13) 57.1 (12) 0 (0) 10 (100) 

Legend: NPDR: non proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative diabetic retinopathy; PDR: proliferative 

diabetic retinopathy; T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; HR: patients with hypertensive retinopathy. Legend: 

SD: standard deviation of the mean; HbA1c: glycated hemoglobin. * p < 0.001 vs HR; # p < 0.05 vs T2DM.  

 



Graph 1 – Blood glucose measurement according to study groups 
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Legend: 0: fasting collection; 1: collection after 30 minutes of breakfast; 2: collection after 2 hours of breakfast; NPDR: non 

proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative diabetic retinopathy; PDR: proliferative diabetic retinopathy; 

T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; HR: patients with hypertensive retinopathy; * p < 0.01; ** p < 0.001; *** 

p < 0.0001. Data were expressed in media (mg/dL) ± SD. 

  

 

  



 

Graph 2 – IL-1β concentration in different groups 
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Legend: IL-1β: Interleukin-1β (pg/mL); NPDR: non proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative diabetic 

retinopathy; PDR: proliferative diabetic retinopathy; T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; HR: patients with 

hypertensive retinopathy; Data were expressed in media ± SD. 

  



Graph 3 –ADA activity in different groups 

 

Legend: NPDR: non proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative diabetic retinopathy; PDR: proliferative 

diabetic retinopathy; T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; HR: patients with hypertensive retinopathy; * p < 

0,01. 
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Graph 4 – Correlation between blood glucose and ADA activity 
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Graph 5 (a) and (b) – Correlation between blood glucose and ADA activity in the most severe DR groups 
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(b) 

Legenda: (a) PDR: proliferative diabetic retinopathy; (b) PPDR: preproliferative diabetic retinopathy. 
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Effects of Hyperglycemia on Pentose Phosphate Pathways in Patients with Type 

2 Diabetes Mellitus and Diabetic Retinopathy 

Gabriela de Souza Pereira; Maria Luiza Lima Coelho; Any Caroline Alves de Oliveira; Salim 

Kanaan; Analúcia Rampazzo Xavier. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The chronic hyperglycemia of Type 2 Diabetes mellitus (T2DM) triggers 

microvascular complications and retina is a sensitive tissue for that. There is a metabolic shift in 

glucose consumption for penthoses phosphate pathway (PPP). This pathway is important to produce 

NADHP that serves as cofactor for reduction of GSSG, generating GSH an important antioxidant 

agent. So, the aim of the study is correlate the relationship of the shift of PPP in hyperglycemic 

moments and the different degrees of RD. Objectives: Studying the PPP, its repercussions on the 

production of oxidative stress reflecting the different retinal lesions caused during hyperglycemia 

lesions in T2DM. Material and methods: Patients with T2DM, with or without DR, and patients 

without T2DM with hypertensive retinopathy (HR) were recruited from the ophthalmology outpatient 

clinic of HUAP patients. In patients, the postprandial blood glucose test (fasting times, 30 and 120 

min after breakfast) was performed. The collected material had an evaluation of the substances used 

in the metabolic pathways and the statistical analysis was applied in research of statistically relevant 

results. Results: Of the 80 recruited, RD groups show glycemic variation with great relevance 

between the T30 and T120 indicators (p <0.0001), while in the T2DM group glucose is p <0.001 and 

in the HR group there was no difference. The HbA1c in the NPDR group was 8.5 ± 1.8; PPDR was 

8.6 ± 1.6; PDR 9.1 ± 2.1; T2DM 7.0 ± 1.1; HR 5.9 ± 0.5 with statistical difference between NPDR, 

PPDR and PDR groups. HR (p <0.001). In the G-6-PDH dosage, in the NPDR and PPDR groups, the 

enzyme has reduced activity (NPDR T0: 4.21 ± 3.50, T30: 4.45 ± 1.98; and T120: 4.97 ± 2.58 and 

PPDR T0: 4.12 ± 2.20, T30: 3.64 ± 1.20, and T120: 4.63 ± 2.40). The T2DM control is observed T0: 

11.52 ± 15.83; T30: 11.52 ± 15.83 and T120: 10.55 ± 9.17 or HR control with T0 values: 4.32 ± 3.94; 

T30: 9.53 ± 11.19; and T120: 15.69 ± 16.08), lastly in the PDR significantly increased the enzyme (p 

<0.001), with the largest increase in exceeding the values (T0: 11.28 ± 10.17; T30: 18 79 ± 19.67 and 

T120: 26.31 ± 28.37). Results of Malondialdehyde can be observed in the PPDR and PDR groups 

with the highest ROS production with p <0.0001 between T0, T30 and T120; NPDR and T2DM, 

there is a tendency to increase the production of ROS in T0 and T120, not in the HR group. 

Conclusion: Punctual hyperglycemia causing the enzyme activity to differ regarding the degrees of 

diabetic retinopathy. Mainly between extreme degrees: NPDR (light) and PDR (severe). 

 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus; Hyperglycaemia; Pentoses phosphate pathway; Oxidative 

stress. 

 

  



 

INTRODUCTION 

Type 2 Diabetes mellitus (T2DM) is a metabolic disorder characterized by increased blood glucose 

levels, mainly associated with reduced sensitivity of target tissues to the effects of insulin. Among 

the main affected tissues, we can mention adipose, muscle and liver tissue (1,2). Incidence rates are 

rising to the point of being considered an epidemic. In 1985, it was estimated that there were 30 

million adults with the disease in the world; This number grew to 135 million in 1995, reaching 285 

million in 2010, with a projection of 485 million in the year 2030 (3). 

Chronic hyperglycemia seems to be the major trigger of micro and macrovascular complications 

observed in T2DM. (4,5) The pathogenesis of the complications of hyperglycemia is due to the 

production of oxidative stress by mitochondrial saturation and this seems to be the common final 

pathway of different damage mechanisms. Nishikawa and collaborators in the year 2000, highlighted 

three major pathways associated with hyperglycemia: polyol pathway, advanced glycation end 

products and protein kinase C (PKC) activation. In increasing the polyol pathway, activation of the 

enzyme Aldose Reductase (AR) allows glucose to break down into sorbitol. Sorbitol is a highly 

osmotic molecule, and its intracellular accumulation culminates in osmotic stress, impairing cellular 

functions (7). In addition, the enzyme AR uses as cofactor the NADPH molecule, cofactor also used 

by Glutathione Reductase in the conversion of Oxidized Glutathione to Reduced Glutathione (GSH) 

to the latter, in turn, functions as an important cellular antioxidant agent. Therefore, activation of AR 

will culminate in reduced activity of Glutathione (8). In cells there is a pathway adjacent to the 

glycolytic pathway called the penthose phosphate pathway (PPP) and one of its products is NADPH. 

Deviation from this pathway occurs at times of increased oxidative stress, precisely because it 

produces the cofactor for reducing GSH. 

Some tissues appear to be more sensitive than others during hyperglycemic periods, especially those 

whose cells are very efficient in the reversal of hyperglycemia intracellular, in the retina, for example, 

there is the presence of insulin-independent GLUT type 1 (GLUT1). Therefore, in this tissue 

hyperglycemia leads to higher formation of ROS. Diabetic retinopathy (DR) is the most common 

ocular change the DM, representing up to the year 2013, 4.8% of the causes of blindness worldwide, 

among people 20 and 74 years old.(BOSCO et al., 2005; HERNÁNDEZ PÉREZ et al., 2011) DR 

consists of all these vascular micro-lesions in the retina, and their consequences range from partial 

reduction of visual capacity to blindness.(9–12) It occurs due to a change in BHR permeability 

associated with an enlargement of the interendothelial junctions of the retinal capillaries, especially 

the occlusion junctions. Then there is involvement of the capillary network, mainly on the venous 

side, with endothelial proliferation, basement membrane thickening, microaneurysms and 

degeneration of intramural pericytes. (10,13)  

It is known that the GSH activity measurement in red blood cells of individuals with T2DM has 

decreased activity (14–16). Kundu e colaboradores, no ano de 2014, also demonstrated that this 

decrease in GSH activity has a positive correlation with the different degrees of diabetic retinopathy. 

As GSH is an important reducer in the antioxidant defense of cells during oxidative stress periods, it 

is expected to increase its activity. Knowing that its formation depends on the NAPDH cofactor and 

that this same cofactor is used in the polyol pathway for sorbitol formation in times of hyperglycemia, 

it can be concluded that its activity is decreased due to the dispute for NADPH cofactor. 

Corroborating this statement, Malone et al., 1984, When dosing sorbitol from individuals with T2DM 

in red blood cells, an increase of this molecule was observed. Because PPP is important for NADPH 

formation, it is of interest to know how this cofactor will be produced from its producing enzymes 

(glucose-6-phosphate dehydrogenase, or G-6-PDH, and 6-phosphogluconate dehydrogenase, the 6-

PGDH). Du et al., 2016, in retinal cell culture work, the glucose supplied for the consumption of cells 

in the culture medium was labeled with radioisotopes and, through this labeling, it was possible to 

demonstrate that the retina uses only 2% of PPP in glucose consumption. However, there is work that 

pointed out that, in response to oxidative stress, the glycolysis pathway is blocked leading the 

deviation of glucose consumption to PPP consumption. (20)  Stanton (2012) G-6-PDH showed lower 



 

activity in diabetics compared to healthy individuals and this decrease was positively correlated with 

the increase in glycated hemoglobin (HbA1c), representing chronic glycemia. Therefore, given that 

punctual hyperglycemia may contribute more effectively to the development of tissue lesions arising 

from diabetes, such as DR, it would be interesting to understand how the activities of the main PPP 

enzymes in postprandial glucose will be. It causes the increase of ROS and consequent deviation to 

PPP, besides understanding if the result of the dosage of these activities would contribute to the 

formation of different degrees of diabetic retinopathy. 

The similarity of glucose entry into retinal and blood tissues (erythrocytes) motivated the study of 

PPP in circulating cells, in order to correlate both tissues in the processes of cell injury and defense 

mechanisms, raising the hypothesis that post-prandial hyperglycemia increases, in individuals with 

T2DM, the activity of the enzyme glucose-6-phosphateshydrogenase that produces more NADPH, 

and is positively correlated with the type of diabetic retinopathy. 

 

MATERIAL AND METHODS 

This is a cross-sectional analytical study approved by the Human Research Ethics Committee of the 

Fluminense Federal University in Brazil in which individuals with T2DM and DR were selected. 

Participation in the present study included male and female volunteer patients aged over 18 years 

from the HUAP ophthalmology outpatient clinic with T2DM diagnosed for more than 5 years. Of 

these, HIV-positive patients with viral hepatitis were excluded, individuals who had insufficient 

samples to perform all the proposed dosages or who abandoned the study during the collection.  

The patients, who, by their free choice, decided to collaborate with this study, read and signed an 

informed consent form and had their samples taken. Thus, the post-prandial glycaemia was measured 

wherein the first blood draw was fasted for 8 to 10 hours, without water restriction; the second 

collection after half an hour of breakfast ingestion offered by the researchers, and the third collection 

after two hours of food intake. The meal offered is based on the literature, is accepted by the Brazilian 

Society of Clinical Pathology for postprandial glycaemia studies, and does not present any risk to the 

patient, as it is a routinely used breakfast made of a bread with butter at pleasure, a cup of coffee with 

latte added a sugar spoon and a banana. 

The materials were collected in tubes with a clot activator vacuum system and EDTA tube for 

laboratory determinations on serum, plasma and red blood cells that was obtained washing the 

material from centrifugation of whole blood with saline 0.5%. 

Regarding the classification of retinopathies, patients were stratified into three different groups 

according to Early Treatment Diabetic Retinopathy Study design and baseline patient characteristics 

(ETDRS) in the year 1991: diabetic patients with no proliferative diabetic retinopathy (NPDR), 

patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR) and patients with preproliferative diabetic 

retinopathy (PPDR). For controls, two patient profiles were included: diabetic patients without 

retinopathy and non-diabetic patients with hypertensive retinopathy (HR). 

 

Laboratory determinations 

All laboratory determinations were performed at the three times, in the 8 to 10 h of fasting sample, 

30 min after the meal and 2 h after the meal. 

 

Biochemical Dosages of Glucose and HbA1c 

To determine glucose concentration, the Glucose Liquiforn Kit (Labtest, Brazil) was used. This kit is 

based on an enzymatic system for glucose determination by kinetic or endpoint method. Glucose 



 

oxidase (GOD) catalyzes the oxidation of glucose (C6H12O6) in gluconic acid and hydrogen peroxide 

(H2O2), which in turn reacts with 4-aminoantipyrine and phenol (C6H5OH) under peroxidase (POD) 

catalyst action by an oxidative coupling reaction forming a red antipyrylquinonimine whose color 

intensity is proportional to the concentration of glucose in the sample.  

Dosing was done in serum, wherein 10 µl of the sample was added in 500 µl of the buffer kit. After 

30 min incubation at 37 °C, absorbance was read by Spectramax® Microplate Reader 

spectrophotometer (Molecular Devices, USA), and read at a wavelength of 505 nM.  

Glycated hemoglobin dosages were performed on an automated apparatus using high performance 

liquid chromatography (HPLC) methodology using the D-10™ Hemoglobin Testing System (BIO-

RAD, Brazil). 

 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase activities 

For in-house determination of G-6-PDH enzymatic activity, the protocol followed the 

recommendations proposed by Beutler (1984) at 37 oC at pH 8.0. All reagents was purchased from 

Sigma-Aldrich®, USA reagents. The reaction happens by following the reduction of NADP to 

NADPH. The reading on the spectrophotometer was made at a wavelength of 340 nm. Results were 

expressed in IU. g hemoglobin-1 at which hemoglobin concentration was determined as previously 

by automated apparatus Coulter LH 750 Hematology Analyzer (Beckman Coulter®, USA). IU is 

defined as the amount of enzyme that reduces 1 mmol NADP+ per minute and the optical density 

variation per minute (23). 

 

Malondialdehyde Quantification 

To determine malondialdehyde, in-house methodology based on the work of Yagi, 1998 was used. 

The principle of the method consists of a colorimetric assay that quantifies thiobarbituric acid reactive 

substances (TBARS) in plasma after their controlled reaction with thiobarbituric acid. in environment 

with low pH and high temperature (24). 

TBARS concentrations in the samples will be determined by applying the curve equation obtained 

by the optical density of the standard curve with 1,1,3,3-tetramethoxypropane (Sigma-Aldrich, USA) 

at 50 µM serial dilutions to obtain the concentrations: 25 μM; 12.5 μM; 6.25 μM; 3.125 μM; 1.56 

μM. Results were read on the Spectramax® spectrophotometer (Molecular devices, USA) at 540 nm. 

This reaction quantifies lipoperoxidation products, including MDA, an important marker that 

evaluates lipid oxidation. This product results from lipid peroxidation through free radicals, serving 

as an indicator of oxidative stress. (25)  

 

Statistical analysis 

Results were expressed as mean ± standard deviation. The data were submitted to Smirnov tests to 

investigate if they obey the Gaussian curve. After, they were analyzed by parametric and non-

parametric tests, as indicated. And for the statistical analysis, Student's t-test was chosen to analyze 

the differences between two groups and ANOVA test for the simultaneous comparison of different 

study groups. All analyzes were performed using the Prism version 5.0 graph and statistics program. 

The significance level was considered with p values < 0.05. 

  



 

RESULTS 

Eighty volunteers were recruited: 18 are patients with NPDR, 16 are PPDR, 21 are PDR, for the 

control’s groups, 15 have only T2DM and 10 are non-diabetic with HR, which were stratified, and 

this stratification is presented in Table 1. It is observed that the blood glucose of diabetic individuals 

shows increasing values after 30 minutes and two hours of breakfast, and the blood glucose of the 

group HR (non-diabetic), after two hours, tends to fall. Supporting this statement, it is possible to 

observe that the mean blood glucose levels of each diabetic group, both test and control, present a 

statistically significant increase when compared to the HR group (p < 0.01) (previous studies). When 

analyzing the effect of punctual hyperglycemia in each of the groups, it can be seen that the RD 

groups present glycemic variation with great statistical significance at 30 and 120 min after food 

intake (p < 0.0001), In the T2DM group, however, this difference in glycemia between times is 

statistically less significant (p < 0.001), but expressive, and in the HR group, as expected, there was 

no statistically significant difference in glycemia.  In addition to glucose, glycated hemoglobin 

(HbA1c) was measured in these patients and the results can be observed in Table 2. Given that the 

reference value for HbA1c are results greater than or equal to 6.5% for the diagnosis of diabetic 

individuals (26), the NPDR, PPDR, PDR and T2DM groups are in agreement with this. Proposition 

and present values higher (or equal in the case of T2DM) to 7%. The PDR group is the worst glycemic 

control, presenting 9.2% of HbA1c. In addition, it can be observed that the HbA1c of individuals with 

DR are significantly higher when compared to those of individuals with HR, who do not have diabetes 

(p < 0.001). Another noteworthy result is that the most severe RD (PRD) is the only one with 

statistical difference compared to the T2DM control group (p <0.05), demonstrating that the retinal 

lesion is linked to glycemic control.  

For the G-6-PDH enzyme determination, reference values were the activity range above 6.25 U g 

hemoglobin and below 20 U/ g hemoglobin, according to the recommendations of the protocol used. 

The average enzyme activity of G-6-PDH according to groups is shown in the Graph 1. From the 

graph, it can be seen that in the NPDR and PPRD groups, the enzyme activity is below the reference 

values: at times 0, 30 and 120, the NPDR group presented values of 4.21 ± 3.0, 4.45 ± 1.98; and 4.97 

± 2.58, respectively, and the group of patients with PPDR presented values of 4.12 ± 2.20; 3.64 ± 

1.20; and 4.63 ± 2.40. Demonstrating that G-6-PDH activity was lower compared to healthy subjects 

and, after the test diet, there were no changes in enzyme activity in these two groups. In the results of 

the T2DM control group, it is possible to observe that the enzyme activity was within the reference 

values even with the intervention of the test diet, however, in the times after ingestion of these foods, 

these values tended to increase after 30 minutes (11.52 ± 15.83) and tended to decrease after 120 

minutes (10.55 ± 9.17), with fasting enzymatic activity being 11.52 ± 15.83. As for the control group 

with HR, the enzyme values showed increasing values after the test diet (T0: 4.32 ± 3.94; T30: 9.53 

± 11.19; and T120: 15.69 ± 16.08). Lastly, the group with the most severe DR (PDR) enzyme activity 

values also continued to increase significantly (p <0.001), this increase being high enough to exceed 

the reference values as well as the fasting time values and 30 minutes of the other groups (NPDR, 

PPDR, T2DM and HR), with p-value less than 0.0001 (T0: 11.28 ± 10.17; T30: 18.79 ± 19.67; and 

T120: 26.31 ± 28.37). Plasma MDA dosing results for patients and the mean and standard deviation 

values of these results are presented in Table 3 and the plotting of these values as well as the statistical 

analysis are shown in Graph 2.  

When analyzing the MDA results, we observed that in the most severe retinopathy group (PPDR and 

PDR), punctual hyperglycemia causes higher production of ROS presenting p values < 0.0001 

between time 0, 30 and 120 minutes. While the NPDR group and T2DM group, although not 

significantly increased the MDA after the test diet, it can be observed that there is a tendency to 

increase the production of ROS in periods of hyperglycemia. The HR control group showed no 

difference between the times, as expected. Another important aspect to be highlighted in the graph is 

the MDA average of the three times, both PPDR and PDR group, being higher than the averages of 

the other groups (NPDR, T2DM and HR). 

 



 

DISCUSSION 

According to Table 1, the mean age of the patients is 65.0 ± 9.4, corroborating Flor, 2017, in which 

she reported most diabetics in the study were over 40 years old. Moreover, in this same study, the 

prevalence of women with T2DM was higher than that of men with T2DM, as is also seen in our 

study. Looking at the antidiabetics administered by the study population, we see that 70.3% of 

individuals use metformin as their drug of choice, and 21.9% use glibenclamide. This biguanide 

remains the most commonly used by individuals with T2DM. (28). Regarding comorbidities, 78.1% 

have hypertension, which explains the high rate of administration of antihypertensives and diuretics 

by these volunteers. Freitas, in 2012, conducted an epidemiological survey involving all Brazilian 

federal units and concluded that diabetes has a strong association with hypertension. Therefore, this 

data is consistent with the work that shows that diabetes and systemic arterial hypertension (SAH) 

have metabolic pathways in common (30). In addition to hypertension, another comorbidity that 

stands out is dyslipidemia, present in 32.8% of individuals. Of the complications related to DM, we 

have microvascular (diabetic neuropathy, nephropathy and retinopathy) and macrovascular 

(cardiopathy) and, among them, it is possible to see that DR is the one that stands out in the group of 

volunteers. DR is the most common microvascular complication of DM. (31) with the duration of 

diabetes and the level of uncontrolled glycemia being the pillars that favor its development, due to 

the sensitivity of retinal tissue to blood glucose concentrations. (32). 

HbA1c dosages of diabetic individuals with diabetic retinopathy showed that all had poor glycemic 

control (HbA1c > 7.0%). The control group (T2DM) is the only group of diabetic individuals with 

glycemia close to controlled (7.0%). Of the RD groups, the NPDR group had 8.5% HbA1c; PPDR 

group of 8.6% and, as expected, the group with the most severe RD (PDR) had a 9.1% HbA1c. It has 

been described in the literature that HbA1c is a risk factor for RD involvement. In addition, it has 

also been reported that increased HbA1c is a risk factor for progression to more severe DR (33). 

Another study of Harris Nwanyanwu et al. (2013) He also demonstrated that for every 1% increase 

in HbA1c, the chance of an individual NPDR developing PDR rises to 14% (34). Thus, observing 

that the percentage of HbA1c in the patients of the present study increases according to the degrees 

of RD, the data of this study corroborate the literature. 

When analyzing MDA dosing results, given that the plasma MDA reference value is up to 4.8 μM 

(35), It is possible to observe that since time 0 all the patients already presented a high value of the 

lipoperoxidation product, which can be explained due to the fact that the patient already had chronic 

hyperglycemia (36). This is closely linked to the severity of DR being related to uncontrolled DM 

(37), since these individuals' HbA1c meet diabetics with poor glycemic control. The HR group also 

had a high MDA since its fasting measurement, this is probably linked to the hypertension also being 

responsible for generating oxidative stress and macro and microvascular alterations (38),  and 

consequently MDA production. 

Regarding the production of MDA, it can be observed that postprandial hyperglycemia was 

responsible for the higher production of ROS, gradually increasing the MDA of the PPDR and PDR 

groups, a fact that also meets the values found in the measurement of blood glucose at these times T0 

and T30 in these groups. The results of the present study agree with several studies in the literature 

showing that MDA is higher in individuals with DM (39–41). In addition, work by Kumari et al. no 

ano de 2008 also showed that, like the present study, MDA positively correlates not only with fasting 

blood glucose, but also with 2h postprandial blood glucose in diabetics, and finally, two other studies 

also demonstrated that MDA is higher in patients with DR compared to those with only T2DM (42) 

In the other diabetic groups (NPDR and T2DM), a trend towards a gradual increase in MDA 

production associated with an increase in blood glucose after ingestion of the test diet may also be 

observed, however, these values were not significant enough to demonstrate statistical difference. 

The HR group, as expected, demonstrated that as it is composed of patients who have no disturbance 



 

in glycemia, the punctual hyperglycemia was not able to increase the lipid peroxidation of these 

individuals. 

Regarding the dosage of G-6-PDH, the preventive function that the enzyme has in the evolution of 

diabetic retinopathy is already accepted in the literature, since it was shown a strong correlation with 

diabetic individuals with PDR and who also had G-6-PDH deficiency, associating the increased 

prevalence of more severe DR with enzyme deficiency (43). The lack of PPP's antioxidant 

mechanisms is so detrimental to cells, especially to red blood cells, that individuals with G-6-PDH 

deficiency end up with increased hemolysis (44). In addition, literature reports have shown in 

experiments with bovine aortic endothelial cell culture and streptozotocin-induced diabetic mouse 

renal tissue culture that hyperglycemia and diabetes, respectively, inhibited the G-6-PDH enzyme 

probably via the AMPc pathway and activation of cAMP-dependent protein kinase A (PKA), which 

in turn allows it to phosphorylate G-6-PDH and prevent its action (45,46). Thus, this would lead to 

diabetic patients having decreased G-6-PDH activity compared to healthy individuals and this may 

be implicated in the progression of DR. 

This fact can be observed in some diabetic groups of this work. For example, the lightest degree of 

DR (NPDR) presented values consistent with the literature that in this group there is low enzyme 

activity. Although glycemic values are elevated, as well as those of the PDR group, it seems that the 

antioxidant mechanisms of the NPDR group patients were efficient enough to not allow the ROS 

generated by hyperglycemia to increase the lipid peroxidation MDA values. Due to this, it can be 

assumed that the low activity of G-6-PDH in this group would be due to glucose consumption mainly 

through the glycolytic pathway and no need for deviation to PPP. 

The PDR group, for its part, we see a situation completely antagonistic to the NPDR group: knowing 

that although patients with diabetes have decreased G-6-PDH activity, however, increased oxidative 

stress is able to divert glucose consumption to PPP, it can be observed that in this group, the results 

are: glycemic indexes They are also very high, but it seems that their defense mechanisms against 

ROS from punctual hyperglycemia are not effective, allowing MDA values, for example, to be high. 

These ROS, and consequent tissue damage, make the cell need to divert glucose consumption to PPP, 

due to the need to produce more NAPDH, necessary subsidy for GSSG reduction. However, it can be 

extrapolated that this deviation is not enough to prevent tissue injury, as this NADPH may also be 

used by the enzyme AR in sorbitol formation. 

The PPDR group, being an intermediate group, presented results that permeate both the NPDR and 

PDR groups: the glycemia of this group presented high values, similar to the other groups. The ROS 

coming from it was able to lead to higher MDA production. However, when the deviation to PPP is 

observed, it is noted that in this group, although cell damage (lipid peroxidation) is found, there is no 

increase in G-6-PDH enzyme activity to promote antioxidant protection. Therefore, it can be assumed 

that the development of the retinal lesion to the most severe degree may be due to the lack of deviation 

of PPP to produce the required antioxidant agent. 

Another problem that may arise from these results is that, in PDR, there is a greater formation of 

vessels, with consequent larger number of endothelial cells. These cells have GLUT1 as glucose 

transporters and these are insulin independent, this causes these cells to cope with the blood and 

intracellular glucose balance that these diabetics are reaching in point hyperglycemia. Thus, the group 

with PDR had a large deviation to PPP since there are many more cells producing ROS and with this 

greater deviation to PPP. 

The group of patients with HR, in turn, responded differently, because the individuals in the group 

do not have glucose disorders like diabetics, so, given the glycemic increase, these individuals divert 

the consumption of glucose to PPP because they already have a profile. chronic inflammatory disease 

due to hypertension and also HR, which can be observed in MDA concentrations already high since 

fasting time.  

 



 

CONCLUSION 

After ingestion of a set of foods and the consequent provocation of punctual hyperglycemia, there 

was an increase of oxidative stress in some groups, evidenced by the increase of MDA, causing the 

enzyme activity to differ regarding the degrees of diabetic retinopathy. Mainly between extreme 

degrees: NPDR (light) and PDR (severe).
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Table 1 – Sampling Characterization 

PATIENTS ALL 

(n=80) 

NPDR 

(n=18) 

PPDR 

(n=16) 

PDR 

(n=21) 

T2DM 

(n=15) 

HR (n=10) 

Age (years) 63.9 ± 9.9 64.4 ± 6.2 64.6 ± 6.4 63.5 ± 8 66 ± 12 66.2 ± 11.9 

Male 64.4 ± 7.6 66.3 ± 7.2 60.2 ± 3.9 63.2 ± 8.9 61 ± 7 71.8 ± 3.2 

Female 63.5 ± 11.1 63.4 ± 5.7 58.5 ± 11.2 61.4 ± 14.8 67.2 ±12.9 63 ± 12.9 

       

Gender % (n)       

Male 41.3 (33) 38.9 (7) 62.4 (10) 57.1 (12) 20 (3) 50 (5) 

Female 58.7 (47) 61.1 (11) 37.6 (6) 42.9 (9) 80 (12) 50 (5) 

       

Time of diagnoses T2DM 

(years) 

16.2 ± 9.9 16.4 ± 9.1 15.9 ± 5.2 18.8 ± 11.3 14.6 ± 12.7 0 ± 0 

       

Family history % (n) 63.8 (51) 61.1 (11) 75 (12) 57.1 (12) 73.3 (11) 50 (5) 

       

Habits % (n)       

Smoke 13.8 (11) 11.1 (2) 6.25 (1) 0 (0)  26.7 (4) 20 (2) 

       

Medications % (n)       

Insulin  46.3 (37)  61.1 (11) 62.5 (10) 52.3 (11) 30 (5) 0 (0) 

Glyburide 26.3 (21) 5.6 (1) 43.7 (7) 23.8 (5) 53.3 (8) 0 (0) 

Metformin 71.3 (57) 88.9 (16) 87.5 (14) 71.4 (15) 93.3 (14) 0 (0) 

Diuretics 50 (40) 38.9 (7) 50 (8) 33.3 (7) 73.3 (11) 70 (7) 

Antihypertensives 67.5 (54) 77.8 (14) 62.4 (10) 52.3 (11) 73.3 (11) 70 (7) 

Dyslipidemic 31.3 (25) 33.3 (6) 37.5 (6) 23.8 (5) 30 (5) 20 (2) 

       

Comorbidities %(n)       

Neuropathy 10 (4) 11.1 (2) 12.5 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Nephropathy 13.8 (11) 11.1 (2) 18.8 (3) 23.8 (5) 6.7 (1) (0) 

Hypertension 82.5 (66) 83.3 (15) 93.8 (15) 61.9 (13) 80 (12) 100 (10) 

Heart disease 3.8 (3) 0 (0) 0 (0) 4.8 (1) 6.7 (1) 10 (1) 

Dyslipidemia 37.5 (30) 33.3 (6) 43.8 (7) 23.8 (5) 46.7 (7) 30 (3) 

       

Eye comorbidities % (n)       

Glaucoma 20 (16) 11.1 (2) 6.3 (1) 9.5 (2) 30 (5) 50 (5) 

Cataract 18.8 (15) 11.1 (2) 6.3 (1) 33.3 (6) 13.3 (2) 40 (4) 

Hypertensive 

retinopathy 

65 (52) 72.2 (13) 81.3 (13) 57.1 (12) 0 (0) 10 (100) 

Legend: NPDR: non proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative diabetic retinopathy; PDR: proliferative 

diabetic retinopathy; T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; HR: patients with hypertensive retinopathy. 

  



 

 

Table 2 – Glycated hemoglobin dosage and mean blood glucose calculation 

Patient NPDR (n=18) PPDR (n=16) PDR (n=21) T2DM (n=15) HR (n=10) 

HbA1c (% ± SD) 8,5 ± 1,5* 8,6 ± 1,2* 9,1 ± 1,8*# 7,0 ± 0,8 5,9 ± 0,4 

Legend: SD: standard deviation of the mean; NPDR: non proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative 

diabetic retinopathy; PDR: proliferative diabetic retinopathy; T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; RH: 

patients with hypertensive retinopathy; HbA1c: glycated hemoglobin. * p < 0.001 vs HR; # p < 0.05 vs T2DM. Data were 

expressed in media (%) ± SD. 

  

  



 

 

Graph 1 – G-6-PDH activity in different groups 
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Legend: NPDR: non proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative diabetic retinopathy; PDR: proliferative 

diabetic retinopathy; T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; HR: patients with hypertensive retinopathy; *** 

p < 0.001 vs NPDR e PPDR; # p < 0.001 vs PDR fasting. NPDR, PPDR, T2DM and HR fasting and 30 minutes. Dotted 

values are the values considered normal: 6.95 – 20.5 U/g Hb. Data were expressed in media (U/g Hemoglobin) ± SD 

(standard deviation). 

 

  



 

 Table 3 – MDA concentration measurement values in different groups 

 
T0 (media ± SD) T30 (media ± SD) T120 (media ± SD) 

NPDR 5,40 ± 0,39 6,56 ± 0,98 10,82 ± 4,47 

PPDR 6,26 ± 1,22 12,49 ± 6,22 33,07 ± 9,93 

PDR 11,30 ± 4,03 22,05 ± 8,67 41,28 ± 12,15 

T2DM 8,64 ± 0,90 10,47 ± 2,53 13,08 ± 2,76 

HR 6,85 ± 0,48 6,07 ± 0,35 6,91 ± 0,86 

Legend: NPDR: non proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative diabetic retinopathy; PDR: proliferative 

diabetic retinopathy; T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; HR: patients with hypertensive retinopathy; 0: 

fasting time; T30: 30 min after breakfast; T120: 120 min after breakfast. Data were expressed in media (µM) ± SD 

(standard deviation). 

  



 

Graph 2 – Concentration of MDA  
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Legend: MDA: malondialdehyde; NPDR: non proliferative diabetic retinopathy; PPDR: pre-proliferative diabetic 

retinopathy; PDR: proliferative diabetic retinopathy; T2DM: patients with only type 2 Diabetes mellitus; HR: patients 

with hypertensive retinopathy; ** p < 0.001; *** p < 0.0001. Data were expressed in media (µM) ± SD. 

 

 


